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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE JUNHO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de junho 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 13/06/2.017. 

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 

228/2.017 – da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. DO EXECUTIVO: 

Ofício 191/2.017 – Sobre a PEC da Autonomia – Moção, Ofício Nº 170/2.017 –

Encaminha Leis nº 1402/2.017, de 02 de junho de 2.017; Lei 1403/2.017, de 12 de 

junho de 2.017 e Lei nº 1404/2.017, de 13 de junho de 2.017. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 57/2.017 – Solicita que seja criada uma campanha para que os cidadãos, 

ao tirarem nota fiscal no Município, concorram à prêmios – do vereador Jhonatan 

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

Nº 57/2.017 – do vereador Jhonatan Spricigo. O vereador Jhonatan diz que essa 

indicação vem de encontro com um programa que já foi realizado até aqui no nosso 

município, onde as pessoas tiram a nota fiscal aqui no nosso município e com essa nota 

fiscal, reúne três notas, cinco notas e vai no setor de tributação e troca por um cupom 

para concorrer a prêmios, assim estimula o pessoal a pedir a nota, pois a gente mesmo 

não tem muito costume de pedir a nota fiscal, então assim vai aumentando a receita do 

município, as pessoas vão também começar a lembrar mais de pedir a nota e concorrer a 

prêmios por conta disso, então acha que é um incentivo importante, já teve aqui no 

nosso município há muitos anos atrás, em Capinzal se não se engana teve no ano 

passado e tem um resultado bem positivo, então a população se liga mais em pedir a 

nota, a prefeitura arrecada mais, e sai todo mundo ganhando, acredita que seja uma ação 

que venha a fortalecer o nosso município na questão de arrecadação e também na 

questão de estar dando um retorno a população de uma forma mais direta, com o pessoal 

comprando e ganhando um prêmio. O vereador Evelásio diz que é super a favor dessa 

indicação, concorda com o vereador porque vai estimular bastante as pessoas a pedirem 

a nota, já que tem muitos que acabam não pedindo a nota, então é super a favor. Não  



 

 

 

havendo nada a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada 

por unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 14/2.017 – 

Disciplina sobre o estacionamento de ônibus, micro-ônibus, motorhome, trailers, vans e 

similares, 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 sete votos e a 

vereadora Marli votou contra. 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 25/2.017 

– Abre crédito suplementar por conta de anulação parcial ou total de dotação 

orçamentária do orçamento vigente no valor de R$ 630.000,00. Após as leituras a 

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

projeto que vem liberar o município a estar comprando alguns brindes, alguns produtos, 

pra estar sorteando aos agricultores na festa do agricultor, então é de importância estar 

valorizando o pessoal, ainda mais pelos critérios usados, o pessoal ter o movimento na 

nota do produtor, estar em dia com a tributação do município, ser residente fixo no 

município, acha que vem a contribuir bastante e ser importante. O vereador Alcides diz 

achar também de grande importância incentivar o agricultor a participar, porque há anos 

atrás o agricultor já nem participava mais, depois começaram a ganhar o churrasco, 

agora com sorteio de brindes, isso aí vai incentivar muito, acha muito importante, e é 

favorável. Não havendo nada mais 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 26/2.017 – Solicita autorização para efetuar despesas com 

aquisição de produtos para sorteio entre os agricultores do Município de Piratuba no 

evento comemorativo da 28ª Festa do Agricultor a ser realizada no dia 23/07/2.017. 

Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Jhonatan diz 

que inverteu os projetos, que acabou fazendo o comentário desse projeto no outro. A 

vereadora Claudia diz que esse é o projeto do crédito suplementar, uma mudança no 

orçamento, mas é só um remanejamento de valores dentro das secretarias. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para primeira e única votação o qual 

foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a 

presença dos visitantes e a Deus por mais esta sessão. A vereadora Claudia diz que 

gostaria de solicitar um ofício ao Departamento de Esportes pedindo que as tabelas de 

jogos do campeonato de futebol de campo fossem divulgadas também no site da 

prefeitura ou alguma outra forma, pois nós sabemos que houve um contratempo num 

ultimo jogo e houve talvez uma falta de informação ou não, mas ficou um pouco 

confuso, então acha que seria bem interessante que a tabela estivesse disponível em 

algum lugar público para que qualquer dúvida pudesse ser tirada e qualquer informação  



 

 

 

de alteração de jogos ficasse disponível, então solicita esse ofício para o departamento 

de esportes, no site da prefeitura seria o ideal. Também gostaria de comentar um pouco 

que tiveram na semana passada um convite do Conselho Municipal de Educação para 

que a comissão de educação acompanhe o estudo que está sendo feito do Plano de 

Carreira do Magistério e também da Lei Municipal de Ensino e foram criadas duas 

equipes de trabalho, uma equipe técnica de diagnóstico e simulação de propostas e a 

outra é uma comissão de preparação de estruturação do plano de cargos e salários, o 

nosso colega Luiz Henrique faz parte de uma dessas comissões e no começo ficou um 

pouco confuso, teve quatro decretos, dois que foram revogados, um veio com o nome 

do município de Laguna, mas aí logo depois deu para entender, então tem uma equipe 

técnica de diagnóstico e tem também uma comissão de propostas e é claro que vai 

acompanhar isso de perto também e tem certeza que a atualização é necessária, 

inclusive por imposição do próprio Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal 

de Educação também, então é um trabalho que vem aí pela frente que com certeza vai 

nos trazer bastante estudo, bastante necessidade de acompanhamento, justamente pela 

garantia de todos os direitos que a legislação maior sempre nos traz. O vereador 

Jhonatan diz querer dizer que na semana passada acabou cometendo uma injustiça que 

no momento solicitou o ofício para a prefeitura a respeito do cumprimento do Contrato 

do Asfalto, acabou não citando que foi feita uma fiscalização que foi feita pela Bancada, 

onde juntaram documentos e deram uma olhada, foram em loco lá olhar também e 

acabou não citando essa fato, então é importante deixar registrado que foi um trabalho 

em conjunto e a solicitação também foi feita em nome da Bancada. O vereador Alcides 

diz que na terça-feira passou em branco, queria ter comentado, mas nunca é tarde, pois 

na semana passada entrou em contato com o Deputado Celso Maldaner e segunda-feira 

ele prometeu arrumar uma emenda e na segunda-feira esteve na prefeitura conversando 

com o prefeito e com o secretário e já entraram em contato com eles, foi feito o cadastro 

e ele está arrumando uma emenda de duzentos mil reais, não irá considerar que é sua, 

vai dizer que é em nome da Bancada, não é o único vereador do PMDB, então seria em 

nome da Bancada, mas está conseguindo essa emenda para a agricultura. O vereador 

Altair diz que como a vereadora Claudia falou do campeonato, também foi cobrado por 

uma pessoa que algumas equipes foram jogar no Mariano e o campo estava chaveado, 

então quem tem que dar as condições do campo é o juiz e parece que o Presidente do 

Campo não queria que tivesse o jogo, então quer também que a assessora faça um ofício 

solicitando as informações. A Presidente coloca que somente lembrando que não terão 

sessão na semana que vem. 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 16 de Junho de 

2.017. 



 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   
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