
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.232  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2.017. 

 

 

Aos dezenove 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 12/12/2.017. 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 Câmara de Dirigentes Lojistas de Piratuba – CDL, Ofício Nº 

986/2.017 – do Departamento Estadual de Infra-Estrutura – Resposta ao Ofício 

CV/209/2.017 – que encaminha Moção de Apelo Nº 03/2.017. DO EXECUTIVO: 

Convite aos vereadores e funcionários para o Jantar de Confraternização de Final de 

Ano, Ofício Nº 364/2.017 – Solicitação de Sessões Extraordinárias para Projetos em 

andamento nessa Casa Legislativa, Ofício Nº 361/2.017 – Resposta do Ofício 

CV/235/2.017 – solicitação da vereadora Claudia A. P. Jung, Decreto Nº 905/2.017, de 

15 de Dezembro de 2.017 – Decreta Ponto Facultativo no dia 29/12/2.017, Mensagem 

Nº 071/2.017 – do Projeto de Lei Nº 059/2.017 – Autoriza pagamento de débitos 

tributários de exercícios anteriores, Mensagem Nº 072/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

060/2.017 – Autoriza realizar despesas com a Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira e dá 

outras providências, Mensagem Nº 073/2.017 – do Projeto de Lei Nº 061/2.017 – 

Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com a Beneficencia Camiliana do 

Sul – Hospital São Francisco e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: 

Requerimento do Vereador Altair de Azeredo – Inscrição da Chapa para Eleição da 

Mesa Diretora 2.018, sendo assim constituída: Presidente: Altair de Azeredo (PSDB), 

Vice – Presidente: Luiz Carlos Gomes (PSDB), 1º Secretário: Luiz Henrique da Silva ( 

PSB), 2º Secretário: Evelásio Antonio Vieira ( PMDB), Indicação Nº 85/2.017 – 

Solicita melhorias na estrada de Acesso a Propriedade do Senhor Dirceu Campos – da 

vereadora Marli Buselato, Indicação Nº 86/2.017 – Solicita que seja alteração do valor 

de sobreaviso das técnicas de enfermagem ou diminuição de dias de plantão, de 7 dias 

para 5 dias. – da vereadora Claudia A. P. Jung. ORDEM DO DIA: Após as leituras a 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 085/2.017 – da vereadora Marli 

Buselato. A vereadora Marli diz que o rapaz lhe procurou esses dias, porque foi feita a 

entrada das estradas dos vizinhos dele todos lá em roda e a dele passaram e não fizeram,  



 

 

 

aí então comentou com ele que iria fazer uma indicação para ver, e aí vamos esperar uns 

dias para ver se eles vão fazer o serviço ou não, porque acha que ele também tem 

direito, ele é um cidadão piratubense como também os outros vizinhos, não deve ter 

discriminação entre as pessoas, então pede o apoio dos colegas vereadores para que 

aprovem essa indicação. 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 a Indicação Nº 086/2.017 – da vereadora Claudia. A vereadora 

Claudia diz que nesse ano passou pela nossa casa, aprovaram uma lei para que seja pago 

o sobreaviso para as técnicas de enfermagem para que elas acompanhem o trabalho da 

ambulância também e outras necessidades que possam vir a surgir e o texto da lei trata 

de sete dias de sobreaviso no valor de quinhentos reais e o trabalho dos vereadores foi a 

análise do projeto, a legalidade e também a possibilidade que elas tivessem esse 

sobreaviso que antes era pago somente como hora extra em alguns eventos, em algumas 

situações, de forma que foi muito bom que elas conseguissem essa conquista de terem o 

sobreaviso sendo pago, só que em conversa com algumas técnicas e em análise 

financeira desses valores percebeu-se que o valor que elas estariam ganhando antes 

como hora extra era bem maior que o valor proporcional por dia de trabalho do 

sobreaviso que vem agora, então a sua sugestão e até pede o apoio dos vereadores, 

porque o trabalho do vereador é aprovar as leis que vem do Executivo, sugerir as 

alterações quando necessárias, mas não tiveram o cálculo feito de quanto dava de hora 

extra e quanto daria de sobreaviso, não fizeram esse calculo, até porque  imaginaram 

que ele já tivesse sido feito no momento do calculo do valor do sobreaviso, mas 

infelizmente esse valor é muito diferente, e aí o que gostaria através dessa indicação e 

com o apoio dos vereadores é para que quem sabe se o município puder para o ano que 

vem fazer uma alteração nessa lei, com duas possibilidades, uma delas seria aumentar o 

valor proporcional, aumentar de quinhentos para uma média de setecentos reais, no 

sentido de que desce uns cem reais por dia, que ainda é menos do que elas ganhariam 

como hora extra ou então que para esse valor de quinhentos reais elas trabalhassem 

cinco dias e aí também não mexeria com a questão financeira, somente com o período 

de sobreaviso, ficaria de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais justa, porque 

o objetivo delas é cumprir o trabalho delas, é fazer a função delas, mas para isso é claro 

que elas precisariam ter uma melhora nesse sentido, nessa situação, então pede o apoio 

para aprovarem essa indicação e consequentemente a sensibilidade do executivo para 

que faça uma dessas duas alterações ai, que acredita que já vai ser interessante e elas 

vão com certeza trabalhar com mais tranquilidade. Não havendo mais nada a discutir a 

Presidente coloca a indicação para votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a 

Presidente coloca em discussão o 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.  



 

 

 

 

Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o 

qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente solicita a assessora para 

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 57/2.017 – Altera redação do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 

917/2.017, de 27 de junho de 2.007, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder vale alimentação aos servidores ativos. Após as leituras a Presidente coloca o 

projeto em discussão. A vereadora Claudia diz que continua insistindo em relação ao 

vale alimentação, que é importantíssimo sim, muito bom, que ele seja aumentado, mas 

ainda assim ele não é salário, ele é um ganho que se tem, mas não incide sobre ele todos 

os ganhos do aumento do salário, férias, décimo terceiro, as vantagens que os efetivos 

tem e mesmo os contratados tem através da regência de classe das formas, eles não vão 

incidir sobre esse valor, ele é importante sim, mas não é salário, o ideal seria que essa 

diferença aqui estivesse contida no aumento salarial e não somente no vale alimentação, 

mas é importante e necessário. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o 

Projeto para sua primeira e única 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 058/2.017 – Concede revisão 

anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, concede 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. O vereador 

Jhonatan pede vistas desse projeto, por conta de que se aprovarem na sessão de hoje, ele 

estará em desconformidade com a lei de legislação, por conta do projeto de lei 

complementar nº 11 que estabelece a mudança da data base para correção salarial, então 

tem que aprovar primeiro o outro para depois aprovar este, para aprovarem o outro 

amanhã e devolve esse amanhã, para estarem aprovando ele conforme a legalidade. A 

Presidente concede o pedido ao vereador. Em seguida a Presidente solicita a assessora 

para que faça as leituras da Emenda Modificativa e 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 Complementar Nº 011/2.017 – Altera 

a redação da Lei Complementar Nº 66/2.015, de 02 de Janeiro de 2.015, que Dispõe 

sobre a alteração da estrutura da Lei Complementar Nº 28, de 02 de maio de 2.017 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 e 

altera a redação da Lei Complementar 65/2.015 de 02 de Janeiro de 2.015 que Dispõe  



 

 

 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piratuba, das Fundações 

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

a emenda. O vereador Jhonatan diz que a emenda só foi feita para a correção de um erro 

de digitação que tinha no projeto. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca 

o projeto com a emenda para sua primeira votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após a Presidente coloca para votação a Chapa apresentada para a Mesa 

Diretora 2.018, conforme apresentada, a qual foi aprovada por unanimidade, ficando 

então assim composta a Mesa Diretora 2.018: Presidente: Altair de Azeredo (PSDB), 

Vice – Presidente: Luiz Carlos Gomes (PSDB), 1º Secretário: Luiz Henrique da Silva ( 

PSB), 2º Secretário: Evelásio Antonio Vieira ( PMDB). PALAVRA LIVRE: Todos os 

vereadores agradecem aos visitantes e a Deus por mais esta sessão. O vereador Luiz 

Gomes diz querer parabenizar o vereador Altair, desejar a ele sucesso no ano que vem 

como Presidente e estão aí para ajudar, pois trabalhando unidos vai dar certo. Também 

quer cumprimentar dois Presidentes de Partidos que estão presente hoje, e também quer 

parabenizar a Associação Atlética que ficou campeã da primeira Taça Integrar, em 

especial o Nirceu que é um dos organizadores e parabenizar a radio e ao Leonir pela 

natal que foi feito novamente na Primeiro de Maio, pois acha que é um dos bairros mais 

carentes da nossa cidade, e foi dado então caixas de bombom e sorteadas duas 

bicicletas, então parabéns ao Leonir. A vereadora Claudia diz querer cumprimentar a 

Mesa Diretora recém eleita, parabenizar também a Mesa Diretora que se despede pelo 

trabalho desse ano, é o seu primeiro ano aqui e é muito bom poder acompanhar o 

trabalho e compreender melhor como as coisas acontecem, como são as regras e tem 

certeza que vamos ter mais um ano muito tranquilo. Gostaria também de reforçar o 

convite do CDL, a CDL é uma entidade que por Lei Municipal é de utilidade pública, 

indicação sua e do vereador Jhonny, aprovada aqui, e é uma entidade que tem uma 

importância grande para o comércio local e vai promover esse evento aí no dia vinte e 

um com o Natal de Prêmios, vai sortear mais de cinco mil reais de prêmios em compra 

no comércio local, então é uma iniciativa muito importante, que bom que o CDL 

consegue se fortalecer, tem mais de cem associados hoje e infelizmente não conseguiu 

nenhum convênio com a Prefeitura nesse ano, mas mesmo assim consegue se manter, 

consegue manter suas atividades e vai conseguir fazer esse evento aí e vai ter depois 

show com Chiquito e Bordoneio com entrada gratuita, então a nossa cidade está cheia 

de atividades, nos próximos dias, todas as noites tem funções. Quer deixar um registro 

de elogio ao trabalho que os conselheiros fizeram esse ano, os conselheiros dos vários 

conselhos que compõe a administração, principalmente os de saúde, do idoso, da 

criança e do adolescente e de educação que foram os que mais acompanhou o trabalho, 

realmente foi fundamental o trabalho deles e a participação nas discussões daquilo que 

vinha a ser modificado ou das conquistas que eram feitas, ou das decisões que eram 

tomadas, as decisões nos conselhos são democráticas, estão lá para serem discutidas e  



 

 

 

quer deixar então aqui um registro da vereadora Claudia parabenizando o trabalho 

desses conselhos de dois mil e dezessete. Também quer fazer um comentário em relação 

ao aumento salarial, é uma pena que não podem votar hoje, por uma questão importante 

de poder aproveitar essa data base já em janeiro que foi uma conquista já ao longo do 

tempo pedida, mas vejamos que vamos ter um aumento que é só de um período de 

INPC sem nenhum aumento real, nada, somente a inflação do período, se nós 

considerássemos o INPC do ano até novembro dava um ponto seis, um ponto seis é o 

dobro do que o zero ponto oito que vem por aí, então é uma pena que não conseguiram, 

mesmo depois de uma semana de discussões, não foi possível e a administração com 

certeza pensou nisso, fez os cálculos e teria que achar alguma coisa para diminuir o 

gasto para poder chegar lá na melhoria desse aumento. Esse valor de ponto oito 

porcento sobre a folha de novembro ele daria em média de dez mil por mês a mais de 

gasto para a prefeitura, então tanto para a prefeitura é um valor baixo, quanto vai ser 

para cada funcionário esse aumento que vai vir por aí. Nós temos um gasto na nossa 

prefeitura que passa de trezentos mil reais em assessorias jurídicas, consultorias, num 

ano, se nós considerássemos quatorze meses, considerando um pouquinho das férias, do 

décimo terceiro e se esse ponto oito impactaria em dez mil por mês, daria cento e 

quarenta mil por ano, levantando uma hipótese, se fosse diminuídos gastos com 

assessorias, que são empresas de fora, que são importantes para trabalhos 

administrativos, mas talvez esse trabalho pudesse ser feito pelos nossos próprios 

funcionários e muitos deles com valores um pouco melhor, com a diminuição desses 

valores, nem precisaria ser tudo, dava para dobar o aumento, do ponto oito para um 

ponto seis, porque de cento e quarenta mil a gente iria para duzentos e oitenta e ainda 

sobraria cinquenta para ser gasto, então são alguns cálculos e algumas análises que se 

faz sobre os valores, e vendo que o município de Piratuba tem uma arrecadação 

invejável, tem uma aplicação de recursos que sempre ultrapassa os valores 

constitucionais, graças a Deus, que bom que Piratuba é assim, esse ano a arrecadação 

vai passar, vai ter um pouco mais de três milhões e oitocentos do que no ano passado, 

então as dificuldades financeiras estão no Brasil inteiro, não são só aqui, mas nós temos 

visto que infelizmente nós estão chegando lá na ponta considerando o funcionalismo 

público, então vai deixar o seu apelo, já que tem até amanhã para aprovarem o projeto, e 

quem sabe ainda saia alguma possibilidade de melhoria nisso tudo que vem por aí e 

quer também desejar um Feliz natal, dizer que esse foi um ano de muitas lutas, de 

muitas conquistas, a nossa bancada apresentou quarenta e três das oitenta e seis 

indicações que foram feitas nesse ano, nesse ano passou bastante serviço por aqui, 

dessas quarenta e poucos de sua autoria foram quinze com mais uma que fez com o 

vereador Jhonny, fez também dois projetos de lei legislativos que foram aprovados que 

foi a questão da APAP e do CDL, como utilidade pública, então o trabalho aqui não é só 

para hoje, no final de ano, ele é do ano inteiro e precisam ficar a disponibilização da  



 

 

 

população, para aquelas pessoas que acompanham o trabalho e fiscalizam, pois é para o 

povo que trabalham, a nossa Presidente fala muito disso que aqui é a casa do povo, é 

para o povo que a gente trabalha, é o povo que paga o nosso salário e nada mais justo do 

que darem uma prestação de contas daquilo que fizeram por aqui e tomara que no ano 

que vem muitas outras conquistas sejam efetuadas e que também aqueles pedidos que 

fizeram aqui, são oitenta e seis pedidos escritos feitos aqui, fora aqueles feito oralmente 

e muito poucos deles são respondidos, muitos deles são atendidos, mas poucos são 

respondidos, mas é para isso que os vereadores estão aqui, é o seu trabalho e deseja que 

tenham mais um ano de muitas vitórias, muitas conquistas. O vereador Luiz Henrique 

deseja sucesso ao novo Presidente Altair e também aproveitar que é a ultima sessão 

ordinária do ano, desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos, amanhã 

temos sessão, mas como é uma sessão extraordinária não temos a palavra livre, então 

que todos tenham um natal cheio de saúde, paz e um ano novo bom para todos. O 

vereador Evelásio diz que dando sequencia no que a vereadora Claudia falou também 

acha que ela tem razão nos pontos que ela colocou, é a segunda vez que estão 

aprovando um aumento salarial muito baixo em relação ao que vinha sido aprovado nos 

outros anos. Dificuldades acredita que tem, mas como a vereadora colocou a 

possibilidades de diminuição de valores em outros setores para que possam realizar um 

aumento adequado, no nível de merecimento de cada funcionário, no mais vai desejar 

um Feliz Natal a todos também, desejar um Feliz Ano Novo para aqueles que não 

verem mais por esse ano, desejar boa sorte ao novo presidente, que tenha sucesso na 

sequencia do próximo ano. A vereadora Marli diz querer parabenizar a Mesa Diretora 

que irá assumir os compromissos agora para dois mil e dezoito. Falar um pouco sobre o 

salário é até, sei lá, nem temos muitas palavras, porque é um dos anos que menos foi 

reajuste o salário dos funcionários, se fosse então feito, enxugado um pouco as despesas 

que a gente sabe que tem por fora aí e fosse aumentado um pouco para os funcionários 

porque o município sem os funcionários, primeiro lugar a gente tem que cuidar bem dos 

funcionários do município, porque sem os funcionários não funciona nada, não funciona 

saúde, não funciona educação, a secretaria de obras, tudo quanto é secretaria depende 

dos funcionários, então fica indignada, o valor é um absurdo, até quer convidar a todos 

porque amanhã teremos a votação para que se façam presentes, porque a gente vê que 

tem bastante funcionários para ver quem vota sim e quem vota não, porque isso é uma 

falta de consideração com os funcionários e agrade também a Presidente, a Mari por ter 

conduzido esse ano, muito bem conduziu, meus Parabéns Mari e a todos os vereadores 

também e desejar a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo com bastante saúde e paz, 

porque a primeira coisa que a gente tem que ter é saúde e paz o resto a gente vai atrás, 

vai buscar. O vereador Jhonatan diz que como essa é a ultima sessão do ano que tem 

direito a palavra livre, é importante deixar alguns pontos aqui registrados, 

principalmente na questão da atuação da câmara de vereadores nesse ano de dois mil e  



 

 

 

 

dezessete, pois muitas das ações não são vistas, muita gente fala que o vereador não faz 

isso, vereador não faz aquilo, mas trabalham bastante e muitas vezes não aparece, 

muitas vezes não vêem o vereador discutir aqui no plenário, mas nas comissões 

discutem muito e foi através das comissões que conseguiram no inicio do ano, através 

do apelo de todos os vereadores, o aumento do valor do repasse para o hospital, acredita 

que sete ou oito por cento a mais do que tinha vindo, articulamos as Moções de Repúdio 

a reforma da Presidência, fizeram diversos apelos para a questão das nossas estradas, 

dos Trevos, enfim sinalização viária de uma forma geral com Deinfra, Denit, enfim 

fizeram bastante ações e acha importante deixar registrado algumas delas aqui, enquanto 

seu mandato, daqui uns dias provavelmente todos estarão recebendo em casa um 

jornalzinho com aquilo que fez durante esse ano de dois mil e dezessete e acha 

importante deixar aqui registrado que tiveram cinco leis de sua autoria, uma delas em 

parceria com a vereadora Claudia, que a que torna a CDL uma entidade pública, 

também fez a lei de criação das vagas de estacionamento rápido, a lei que institui a 

campanha de conscientização sobre a síndrome alcóolica fetal, a lei que cria a campanha 

do setembro verde sobre consumo sustentável e arqueologia e hoje aprovada em 

segunda votação a lei que determina que nas festas oficiais do município sempre seja 

distribuído pulseira ou carimbado, indicação para melhoria na Rua Boa Vista, indicação 

para que a prefeitura fizesse uma campanha onde a pessoa troca cupom ou troca nota 

fiscal por um cupom para sortear prêmios, assim estimulando a arrecadação municipal, 

também uma indicação para realização do maio amarelo sobre a conscientização do 

transito devido ao inúmeros pedidos e indicações de lombadas que receberam durante 

todo esse ano na cidade, além das diligências que fizeram em obras, um exemplo o 

asfalto de Linha Divisa que estava um pedaço já deteriorado, juntaram toda 

documentação e enviaram ao executivo para ele estar executando a empresa para estar 

indo lá fazer essa reforma, também tiveram a articulação junto ao Deputado Pedro 

Uczai de cem mil reais para a saúde do município, que já está na conta, não ficou só na 

promessa, tem orgulho em dizer que hoje o Deputado Pedro Uczai estava aqui em 

Piratuba e garantiu mais trezentos mil reais para o município para o ano que vem, cento 

e cinquenta mil para o turismo e cento e cinquenta mil para a agricultura, também 

articulou mais centos e setenta e cinco mil reais junto com o Deputado Neudi Saretta, 

através das emendas opositivas para a educação do nosso município, enfim fez um 

trabalho constante aqui na câmara de vereadores e acha que o mínimo é prestar conta 

para o publico daquilo que vem fazendo aqui dentro, além de ter presidido a comissão 

de Constituição e Justiça, também a comissão de Educação, onde fizeram diversos 

trabalhos através das comissões que é onde realmente acontece as discussões na nossa 

casa. Então quer deixar um abraço a todos os presentes, ao povo que sempre  



 

 

 

acompanhou o trabalho aqui, para a Mari que deixa a Presidência dessa casa, agradecer 

todo trabalho desenvolvido da Mesa Diretora desse ano, já dar as boas vindas e 

parabenizar a Nova Mesa Diretora que a partir do ano que vem vai estar conduzindo os 

trabalhos aqui na nossa casa de leis. Também deixar os parabéns para a radio Piratuba 

FM que ontem fez uma festa muito bonito do natal lá no Bairro Verde, onde a gente 

sabe que é um Bairro negligenciado aqui no nosso município, então foi a oportunidade 

de algumas crianças receberem um bombom, um brinquedo e muitas delas a gente sabe 

que vai se o único bombom, o único brinquedo que elas vão ganhar nesse natal, então 

faz uma diferença enorme, estiveram lá mais de cento e vinte crianças recebendo esse 

presente, foi gratificante, foi emocionante, um Feliz Natal a todos e um Próspero Ano 

Novo. O vereador Alcides diz que estavam comentando sobre o reajuste e o vereador 

pediu visto do projeto, um projeto importante, já falava na semana passada que estava 

sendo atropelado, fiz feliz porque fez uma indicação para que fosse mudada a data base 

do reajuste e está sendo mudada para primeiro de janeiro, mais infelizmente veio um 

reajuste meio pequeno e aí está os comentários e acha que deveria ser mais, porque 

quem faz uma boa administração é o servidor público, não adianta, pagam mal, o 

serviço também se torna mais carente, então acha que dá tempo de se pensar e mudar 

esse valor. Nós recebemos um ofício do Deinfra, deles justificando o porque não da 

responsabilidade deles, porque fizeram uma moção, até a seu pedido, mas é vergonhoso, 

o nosso governador só mente para nós, no final do ano que vem ele estará entregando o 

cargo e Piratuba sempre perdendo, como não é de responsabilidade dele, a 153 não é, 

mas o acesso a 153 é de responsabilidade do estado, é estadual, esses dias ainda falou 

alguma coisa para ajudar os municípios que tem esse acesso, os Deputados Estaduais e 

Federais, ninguém mandou resposta, então nós somos esquecidos, tem união aqui 

dentro, mas lá fora ninguém lembra de nós, é preciso cobrar mais no ano que vem, é ano 

de eleição e para que Piratuba não saia perdendo é hora de cobrar, então espera que 

todos se unam e cobrem dos seus representantes e vai cobrar dos seus. No mais quer 

desejar um Feliz Ano Novo a todos, que Deus abençoe, que tenham um ano cheio de 

saúde, trabalho, quem sabe a alegria seria com um aumento um pouquinho maior e um 

Feliz Natal, porque o Natal é um momento importante para todas as famílias que se 

reúnem para comemorar esse dia. Também quer dar os parabéns para o Altair, que 

tenham sucesso na administração do próximo ano e podem contar com sua ajuda. O 

vereador Altair agradece aos colegas pelo voto que recebeu, que confiaram em sua 

pessoa e pede ajuda a todos para o próximo ano e tudo que puder fazer de bom, vai 

fazer, Cumprimenta o Presidente do seu Partido, o Rubilei, e também o Sueliton que são 

adversários mas são amigos, a Mari pelo ano que passou como Presidente, desejar um 

Feliz Natal a todos, com bastante saúde, Feliz Ano Novo, e tendo saúde o resto a gente 

corre atrás. A Presidente agradece a Deus por essa oportunidade, deseja a todos que se 

fazem presentes e aos munícipes um ótimo Natal cheio de luz, cheio de saúde, que Deus  



 

 

 

ilumine o coração de cada um e convoca todos os vereadores para sessão extraordinária, 

amanhã, dia 20/12/2.017, às 18:00 horas. Agradece a presença de todos, agradece a 

todos os vereadores, da assessora, do pessoal que trabalha aqui na câmara, aqueles que 

ajudaram a resolver as coisas, mas cada um faz sua parte aí acaba ficando leve o fardo e 

desejar a próxima mesa diretora sucesso e pedir desculpas, porque às vezes a gente não 

agrada a todos, nem Deus não agradou, mas tenta dentro daquilo que pode, sempre 

tentou buscar harmonia, tentou buscar transparência, buscar o diálogo, nem que 

convoque duas, três vezes uma reunião, mas chegar a um consenso, então agradece a 

todos e convida a todos para sempre estarem participando das sessões.   

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 19 de Dezembro de 2.017 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 


