
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.220  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 19/09/2.017. 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 de Liberação de Recursos, Convite do Corpo de Bombeiros para 

Solenidade de Promoção de Bombeiros Comunitários, entrega de medalhas e formatura 

do Curso Básico de Atendimento e Emergência- Data: 29/09/2.017, Hora: 19:00h, 

Local: Corpo de Bombeiros Militar de Piratuba, Convite para Reunião ”Levantamento 

de demandas e planejamento do setor agropecuário de Piratuba da EPAGRI, para o 

período de 2.018 à 2.021 – Data: 29/09/2.017, Hora: 14:00h, Local: Centro de Eventos. 

DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 046/2.017 – do Projeto de Lei Nº 040/2.017 – Altera 

redação dos artigos 1º e 3º da Lei 554/2.000, de 30 de agosto de 2.000, que cria o 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, e dá outras providências. 

ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão o  Projeto de Lei Nº 

37/2.017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2.018 à 2.021. 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 38/2.017 – Abre crédito especial por conta de anulação parcial de dotação 

orçamentária e do excesso de arrecadação do orçamento vigente no valor de R$ 

39.200,00. 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 004/2.017 – Projeto de Lei substitutivo ao Projeto de 

Lei Nº 36/2.017, de 25 de agosto de 2.017, que Dispõe sobre o Exercício da Atividade 

de Agente de Combate a Endemias 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  Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 

Complementar Nº 005/2.017 – Altera a redação da Lei Nº 270/93, de 21 de Dezembro  



 

 

 

de 1.993, que Institui o Código Tributário do Município de Piratuba e dá outras 

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

segunda 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 registrar, aproveitando para divulgar o trabalho 

que a Casa da Memória fez em parceria com a Escola Amélia Poletto e com a Escola 

Rodolfo Holeveger, tem uma exposição de fotos de árvores de Piratuba na Casa da 

Memória. As fotos foram tiradas pelos alunos e agora estão em exposição lá, então 

deixa o convite a todos que tiverem interesse, desejo de conhecer um pouquinho desse 

trabalho, está em exposição e é importante citar que esse tipo de trabalho só acontecem 

pelos princípios da colaboração que é o momento em que várias entidades ou várias 

pessoas físicas ou grupos de pessoas conseguem trabalhar juntas em prol de uma 

atividade interessante, nesse caso aí foram as escolas com a prefeitura, com a secretaria 

de educação, com Casa da Memória, escola sócio ambiental, também com o programa 

A União faz a Vida que desenvolveram isso, então quer deixar aqui registrado os 

parabéns para os alunos, para os pais que contribuíram e o agradecimento em nome da 

escola pela parceria com essas entidades que colaboraram. O vereador Evelásio diz que 

vai fazer o pedido de uma indicação para que seja feita a melhoria aí na propriedade do 

seu Telmo Baches, pois já faz um bom tempo que ele fez o pedido a secretaria de obras 

e está com dificuldade no chiqueiro, aonde carrega os porcos, então que se faça essa 

indicação. Também quer fazer um pedido para a assessora para que mande um ofício 

para a secretaria de agricultura para que encaminhem um relatório do número de horas 

prestada na agricultura, pelos tratores de pneus, para ver a quantia de serviços e a 

quantia de horas que foram feitas durante esses sete meses que passou. Também falar 

sobre um caso que já tinha comentado aqui na sessão há uns quinze dias atrás de um 

serviço de retroescavadeira que tinha sido feito na região de Linha Meneghel e tinha 

ficado uma propriedade para trás, até ficou de alguns colegas vereadores irem atrás para 

ver o que tinha acontecido. Essa semana, ontem mais especificamente aconteceu um 

fato um pouco lamentável, essa retroescavadeira voltou na região, voltou a trabalhar na 

mesma propriedade que havia trabalhado e o que mais lhe surpreendeu é que ela foi 

abrir um lugar para colocar uma piscina, só que dois moradores, proprietários daquela 

região que haviam solicitado serviço da retroescavadeira até então não ganharam 

serviço, aí eles foram lá prestaram serviço na propriedade do Cleber Potrich e deixou o 

Darci Koch que já está esperando faz um bom tempo e segundo ele foi prometido que 

semana passada eles fariam esse serviço, que é uma escavaçãozinha para construir uma 

casa, acabaram não fazendo, acabaram deixando por fazer e do Emerson Molin também, 

uma arrumação lá numa água dele acabou também ficando para trás, então acha que tem 

que cobrar para ver o que está acontecendo, a nossa agricultura precisa de apoio, agora 

se a retro tem tempo para se deslocar para abrir piscina, local para colocar piscina de  



 

 

 

água, acha que também tem que se deslocar para fazer o serviço para os agricultores que 

tem necessidade. Na verdade também vai fazer um agradecimento não vai só criticar, 

vai fazer um agradecimento pelo serviço prestado na propriedade do Valdecir e da 

Neuza Aguiar, semana passada foi concluída a obra, como havia comentado aqui que 

estava numa situação de calamidade, foi feito lá e ficou de bom tamanho o serviço, eles 

estão contentes e mandaram então fazer um agradecimento. O vereador Jhonatan diz 

querer deixar registrado a pedido do Deputado Saretta através da indicação Nº 

677.5/2.017 solicitando ao Governador do Estado para que interceda junto a Santur para 

Piratuba estar recebendo a devida importância nas peças publicitárias da Santur que há 

muitos anos a gente vê com destaque enorme o litoral, a serra e esquecendo o Oeste 

aonde com certeza nós somos a maior referencia do turismo, então deixar esse registro 

que o nosso querido Deputado Neudi Saretta vai estar intervindo mais uma vez por 

Piratuba a nível de estado. Voltar aqui a questão da segunda votação da denuncia contra 

o Presidente Temer, mais uma vez devemos ficar ligado em quem está vendendo voto 

em troca de emenda parlamentar, tem que ficar esperto porque meu partido que agora é 

de oposição nem as impositivas estão liberando, conseguiram através do mandato do 

Deputado Pedro conseguiram algumas situações e alguns recursos, porém nem as 

emendas impositivas estão liberando mais, mas para quem está votando a favor do 

Presidente está uma farra, está liberando oito, dez, doze milhões de emenda, então acha 

bom a gente ficar vendo nossos representantes como vão votar novamente nessa 

denuncia. A carta de ex-prefeito, ex-conselheiro, não quer desmerecer a experiência que 

ele tem, mas esse negócio do voto distrital quem vai perder somos nós aqui do Oeste, 

semana passada fez bem rapidinho, ele propõe oito Deputados Estaduais para o Oeste e 

sem forçar a memória lembrou de dez aqui da nossa região, Federal ele propõe três, só 

rapidinho nós temos, Colato, Maldaner, Pedro Uczai e João Rodrigues, quatro, então 

nesse voto distrital quem vai ganhar é onde o povo vota fora da região, nós aqui do 

Oeste que votamos nos candidatos da região, acredita que o modelo atual seja o que está 

suprindo nossa melhor necessidade, porque estão conseguindo eleger os nossos 

representantes. Comentar também sobre a audiência pública de hoje a tarde, até 

estranhou porque deu bastante gente, encheu a casa hoje, porém nós aqui, os vereadores, 

os funcionários da câmara, o pessoal da prefeitura e pouca gente da sociedade civil 

participando por conta do horário que é muito ruim, às quatro da tarde, volta bater nessa 

tecla, se possível mudar, é bem interessante. A questão da seca que a Claudia falou, 

realmente está uma situação complicadíssima tanto que nessa semana a prefeitura 

começou o transporte de água pelos caminhões pipa para o pessoal do interior, acredita 

até que deve ter sido até um pouco antecipado isso porque já faz uns sessenta dias que 

não da uma chuva boa, então é interessante já ter começado a fazer essa situação. Essas 

situações que o outro vereador colocou, acredita que é uma situação não citada que o 

cara quer cavocar dentro de um lageado, até onde sabe, foi o que foi lhe repassado,  



 

 

então acha que vai ficar difícil mesmo fazer esse serviço lá por conta da situação legal, 

agora os outros concorda que se está demorando já deveria ter sido feito e orienta 

sempre para as pessoas que lhe pedem serviço para estarem protocolando o pedido junto 

a secretaria para ter uma prova material que fez o pedido, pelo protocolo, espera trinta 

dias, faz um serviço, faz outro, espera trinta dias não deu, aí Ministério Público, dessa 

maneira tem uma coisa oficial, porque falar com o operador de máquina como sempre 

foi feito e acredita que vai do bom senso de estar fazendo o necessário do pedido, mas 

se protocolar o pedido na secretaria acha que fica um documento, assim dizendo, está 

aqui, não vem com conversa que já foi pedido faz tanto tempo e não foi feito.     

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 26 de Setembro de 2.017. 

 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


