
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.221  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2.017. 

 

 

Aos três dias do mês de outubro 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 26/09/2.017. 

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: Convite para Festa 

do Idoso, Ofício Nº 33/2.017 – da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – 

Solicitando substituição do membro do Conselho Municipal de Habitação e Interesse 

Social, Requerimento de solicitação de Uso da Tribuna – Sr. Isaías José Bonato – Vice-

Presidente do Master Futebol Capinzal, Requerimento de solicitação de afastamento por 

sessenta dias do vereador Luiz Carlos Gomes, para tratar de assuntos particulares. DO 

EXECUTIVO: Mensagem Nº 47/2.017 – do Projeto de Lei Complementar Nº 06/2.017 

– 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, Mensagem Nº 048/2.017 – do Projeto 

de Lei Nº 041/2.017 – Autoriza proceder Doação de Bens à Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE de Ipira e dá outras providências, Mensagem Nº 

49/2.017 – do Projeto de Lei Nº 042/2.017 – Autoriza proceder Doação de Bens à 

Associação de Pais Professores da Escola Municipal de Primeiro Grau Professora 

Amélia Poletto Hepp, e dá outras providências, Mensagem Nº 50/2.017 – do Projeto de 

Lei Nº 043/2.017 – Dispõe sobre a desafetação de Bem Público e autorização de sua 

alienação, Ofício Nº 318/2.017 – Encaminha Balancetes Mês de Agosto de 2.017 da 

Prefeitura Municipal de Piratuba, Ofício Nº 319/2.017 – Encaminha Lei Complementar 

Nº 083/2.017 e Lei Complementar Nº 084/2.017. DO LEGISLATIVO: Moção de 

Apelo Nº 04/2.017 – Apelando atenção para as dificuldades enfrentadas pelos 

produtores de leite da região, pedindo providências e medidas legais urgentes para 

interferir, limitando a política de importação de leite de outros países, um preço mínimo 

justo pago por litro ao produtor e políticas de estímulo ao consumo de leite e derivados  



 

 

 

da produção, além de uma carga tributária acessível ao produtor – Moção realizada em 

nome de todos os vereadores, Indicação Nº 079/2.017 – Solicita melhorias na 

Propriedade do senhor Telmo Baches – do vereador Evelásio Vieira. ORDEM DO 

DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a Moção de Apelo Nº 04/2.017. 

Não havendo nada a discutir a Presidente coloca a Moção em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

079/2.017 do vereador Evelásio Vieira. O vereador Evelásio diz que essa indicação já 

foi comentada na outra sessão, o senhor Telmo Baches ampliou o chiqueiro no começo 

desse ano e devido a escavação para o ampliamento o carregador ficou um pouco mais 

baixo do que a altura do caminhão, então ele precisa de uma máquina para rebaixar o 

solo em frente ao chiqueiro e recascalhar novamente para que tenha um acesso melhor o 

caminhão para carregar os suínos lá da propriedade dele e segundo ele já fez um tempo 

que está esperando e já conversou com os secretários, então vai fazer esse pedido para 

que de repente eles dêem uma agilizada e consigam fazer essa melhoria para ficar 

melhor para ele conseguir escoar a produção dele, pede então o apoio dos vereadores. O 

vereador Alcides diz achar que tudo que é para melhorar sempre é favorável e ali acha 

que ele carrega porco a cada vinte dias, então é importante que seja arrumado meio logo 

porque nos dias de chuva também deve ficar ruim, porque geralmente é caminhão 

grande, então é favorável. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a 

indicação em votação a qual foi aprovada 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 Nº 039/2.017 – Dá nome ao Ginásio de Esportes da Escola Professora 

Amélia Poletto Hepp. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O 

vereador Jhonatan diz acreditar que esse projeto vem a valorizar a memória do 

Professor Sergio, uma pessoa muito querida por todos, acredita que não tenha fatos para 

depreciar toda a trajetória dele como profissional, nem quanto pessoa também, também 

foi aluno dele no Carlos Chagas durante alguns anos e sabe da dedicação que ele sempre 

teve com os alunos, com a profissão, nas brincadeiras do Kerb, nas brincadeiras alusivas 

também sempre animando, na questão da hidroginástica também que virou um atrativo 

a mais dentro do nosso balneário, então acredita que é uma homenagem justa e que vem 

brindar a memória desse cidadão piratubense que tanto contribuiu com a nossa 

sociedade. A vereadora Claudia diz concordar plenamente com o vereador Jhonny, 

também foi aluna do professor Sergio e é muito bom poder homenagear uma pessoa da 

nossa própria cidade, uma pessoa que teve contato com tantos jovens, com tantas 

pessoas que talvez hoje gostam do esporte por influencia positiva no caso desse 

professor, então é totalmente a favor, acredita que essa foi uma iniciativa muito feliz, 

uma lembrança que realmente valeu a pena e o professor Sergio merece sim essa 

homenagem e a Escola Amélia vai ficar muito bem representada tendo também uma  



 

 

 

homenagem lá no ginásio a professor Sergio. A vereadora Marli diz também ser 

favorável, porque ele não foi seu professor, mas foi professor dos seus filhos, uma 

pessoa que admirava muito, não porque agora ele não está mais entre nós, mas sempre 

foi muito admirado, os alunos sempre o queriam muito bem, é uma pena que a gente 

não pode homenagear uma pessoa enquanto ela está viva, mas é favorável com certeza, 

ele merece. O vereador Alcides diz que bem lembrado pela vereadora Marli, pena que a 

gente não pode homenagear a pessoa quando ela está viva, tem que esperar morrer para 

depois homenagear, isso é ruim, mas acha que é uma das homenagens mais bem 

sucedidas, para alguém que é de Piratuba, para alguém que viveu aqui. As pessoas 

falam, pode ser a pessoa mais ruim, mas quando morre sempre falam que era gente boa, 

mas põe uma pessoa boa que era o professor Sergio, então até por respeito essa 

homenagem, é favorável com certeza. O vereador Luiz Henrique diz que também é 

favorável a essa belíssima homenagem, também foi aluno dele, e era um brilhante 

professor, incentivador do esporte, sempre ensinou várias atividades físicas, também 

lembrando como o Jhonny falou das várias atividades que ele realizava para o 

município, lembra que quando a gente tinha a semana da Independencia ele colocava 

nós marchar lá na quadra da escola, então isso é uma maneira de ensinar ordem, 

respeitar nosso País, independente das interpéries que está passando, pois a gente deve 

sempre respeitar o nosso País e ele foi um grande incentivador e sempre nos ensinou 

muito bem. 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 que a 

assessora 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 Nº 40/2.017 – 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. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O 

vereador Jhonatan diz que isso é uma adequação, o Ministério Público pediu essa 

adequação na composição do conselho, de ordem burocrática mesmo. O vereador 

Alcides diz que não tem nada contra, até porque veio um ofício do Ministério Público, 

da Promotoria mudando alguma coisa que é importante. 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 presença dos 

visitantes e a Deus por mais esta sessão. O vereador Idenir diz querer agradecer ao 

vereador Luiz que lhe deu a oportunidade para assumir pelo menos dois meses, 

agradecer o apoio e pedir também um apoio também aos nobres colegas, pois está aqui 

para ajudar, não irá passar a mão na cabeça de ninguém, se estiver errado vai falar que 

está errado e vai dizer o porque e se estiver de acordo vai dar seu voto favorável. A 

vereadora Claudia cumprimenta o vereador Idenir que irá passar um tempo como 

vereador, seja bem-vindo e bom trabalho e falando nisso já aproveita para falar do dia  



 

 

primeiro de outubro, porque primeiro de outubro foi o dia do Idoso, então é importante 

que a gente valorize as pessoas da melhor idade que já fizeram muito por Piratuba, mas 

que com certeza ainda tem muito a contribuir, principalmente nos ensinamentos aos 

mais jovens e também parabenizar todos os vereadores porque no dia primeiro de 

outubro foi dia do vereador, quer deixar um abraço a todos os colegas, inclusive ao Luiz 

Gomes que está afastado por um período mas também merece e também a todos os 

vereadores que já passaram por essa casa e já fizeram o seu trabalho, já contribuíam 

muito e que o nosso trabalho seja sempre guiado com discernimento, pela mão de Deus 

também para que tomem as melhores decisões. Gostaria de comentar hoje também que a 

equipe da INSC TV de Florianópolis passou o dia hoje na Escola Amélia Poletto 

preparando gavações, filmagens, entrevistando crianças, conversando com professores 

para uma série que a rede globo vai exibir, tem duas informações, uma diz que é no 

Jornal Nacional e outra diz que é no Fantástico, mas qualquer um dos dois está ótimo, 

porque o que importa é o reconhecimento a nível nacional de uma emissora grande de 

todo trabalho, de toda dedicação que sempre se teve para que a educação fosse uma das 

melhores do Estado de Santa Catarina e também do Brasil, então através do IDEB que é 

um índice nós podemos olhar para ele, ele é fácil de ser visualizado, fácil de ser 

compreendido, Piratuba está entre as dez cidades que tem a melhor educação nos anos 

iniciais, não só o IDEB, mas há outras formas de se perceber isso, então é um trabalho 

que tem a dedicação dos professores, que tem o envolvimento dos alunos, que tem a 

participação das famílias, mas que também tem a necessidade dos investimentos que o 

poder público faz, para que uma escola pública como a nossa, como são as nossas 

escolas, para que possa oferecer um ensino de qualidade, de escola moderna, uma escola 

que tem condições de escolas particulares, como escolas de primeiro mundo, então 

precisa deixar um registro disso, provavelmente nos próximos dias a gente vai saber a 

data dessa matéria, quando ela vai a público, vai ser um minuto e vinte de informações 

sobre Piratuba e acha que nós temos que ficar muito orgulhosos de fazer parte de um 

município que pode ter destaque a nível nacional, então precisa registrar isso também e 

citar a questão dos investimentos das administrações para que isso aconteça, nós 

tivemos na audiência pública na semana passada aqui, dia vinte e seis e um dos assuntos 

que ficaram discutindo no finalzinho foi  o tamanho do investimento que a educação 

recebe, com a perda do Fundeb, considerando, passa de trinta e dois por cento, quando 

aquilo que se exige na lei é vinte e cinco por cento. Se nós considerarmos o que se perde 

no Fundeb, que é dinheiro que não existe em Piratuba, que foi embora e não voltou nós 

vamos baixar essa porcentagem para vinte e nove e alguns décimos, então são quatro 

por cento a mais que a lei preconiza, não é uma porcentagem tão alta, mas é uma 

necessidade de se garantir essa qualidade que agora vai ser mostrada inclusive a nível 

nacional, então esses investimentos eles são realmente necessários, é claro que é sempre 

necessário acompanhar o que acontece e fazer as melhorias, mas sem o investimento 

talvez nós não teríamos esses resultados aí e esses resultados tem como foco principal  



 

 

 

os nossos alunos, os jovens, aqueles que vão para o mercado de trabalho, aqueles que 

vão ser profissionais, que vão ser pessoas de bem, pessoas que poderão dizer que 

passaram por uma educação realmente de qualidade. Precisa comentar também que em 

relação a educação hoje, Piratuba recebeu a jornada de educação física, é um evento  

que a editora Positivo promove e ela já tem a sua terceira edição nesse ano, e nesse ano 

professores de educação física de toda região estavam aqui em Piratuba durante todo  

dia no centro de eventos participando disso e duas professoras da nossa rede estavam 

fazendo apresentação de trabalhos como palestrantes desse evento, então vê que é uma 

questão que se fala em qualidade de educação no sentido daquilo que o aluno vai 

produzir, mas também podemos falar em qualidade naquilo que muitos professores 

produzem, inclusive com material cientifico, então são as professoras Mariana Poletto e 

a Daiana Vieira representando todos os professores de educação física da rede estão 

apresentando artigo cientifico sobre o trabalho que elas vem desenvolvendo e sendo 

orientadas pelo pessoal da secretaria de educação e pela editora positivo e esse trabalho 

delas provavelmente no dia vinte e um do mês de outubro vai estar sendo apresentado 

numa jornada de educação física num evento nacional em Curitiba, então é mais um 

motivo para a gente se orgulhar e parabenizar o trabalho e dedicação de todos. Gostaria 

de solicitar, como solicitação de um ofício, pois ainda não recebeu esses slides que 

foram apresentados na audiência pública que ficou de vir, poderia ser por e-mail, mas 

ainda não recebeu, então gostaria de reforçar esse pedido aí lá para a secretaria de 

administração e dizer que hoje é três de outubro, faz um ano da eleição do ano passado, 

há menos de um ano que estão aqui assumindo essa posição, mas um ano após a eleição 

continua pensando no bem de Piratuba, que foi isso que levou todos os vereadores a 

buscar o espaço na política, mas que a política venha para servir, que ela não seja uma 

trava na nossa vida, que ela seja sim, uma possibilidade de buscar cada vez mais 

melhorias e trabalhar sempre para o nosso município de Piratuba. O vereador Luiz 

Henrique também dá as boas vindas ao vereador Idenir Martinazzo, popular Deno, e diz 

que antes na discussão da Moção passou meio rápido e não conseguiu fazer nenhum 

comentário, mas acha que é o mínimo que podem fazer para a classe de agricultores que 

são produtores de leite é esse apoio pedindo que seja feito alguma coisa, que seja visto 

aí pelos Deputados Estaduais e Federais e os órgãos competentes que vejam a situação 

que eles estão passando. Andou conversando com algumas pessoas e todos estão se 

queixando que está complicado, está vindo muito leite em pó da Argentina e do Uruguai 

por causa do Mercosul, é usado o leite em pó, deve ser utilizada uma moeda em troca 

entre os países, mas se o governo quiser pode dar um auxilio grande e motivar os 

produtores de leite, nada mais justo de estarem apoiando eles, porque se formos ver a 

agricultura em Piratuba, a principal fonte de renda em todas as propriedades é a 

produção de leite. O vereador Evelásio também cumprimenta o vereador Idenir, popular 

Deno, e coloca que isso que vereador Luiz Henrique falou é bastante importante, como  



 

 

 

produtor de leite sente na pele a dificuldade que vem tendo e acha que o mínimo que 

eles podem fazer é dar um auxilio, dar um apoio para que essa área de pecuária consiga 

se manter viva, porque se não tiverem o apoio das autoridades acha que muita gente vai 

ter que acabar mudando de profissão e isso vai acarretar mais problemas para a nossa 

região. Como foi falado nós temos dentro do município uma grande produção de leite, 

muitas famílias dependem disse ramo para sobreviver e se caso isso der para trás, não 

tiverem um apoio vai acarretar bastante dificuldades para o nosso município. A 

vereadora Marli também cumprimenta o vereador Idenir. O vereador Jhonatan também 

cumprimenta o colega vereador Idenir, popular Deno, que seja bem-vindo a nossa Casa 

Legislativa, pode contar com o vereador para aquilo que precisar de auxilio, porque 

estão aqui formando um time, indiferente de partido, posição, política, estão todos 

juntos para fazer a coisa andar, e diz que já gostou do discurso na chegada e é por aí 

mesmo o caminho Deno. Também quer registrar aqui o inicio do trabalho do novo 

secretário de agricultura, Rogério Nunes Vieira, um homem com experiência na questão 

do cooperativismo principalmente, vasta experiência trabalhando durante duas décadas 

na Copérdia, acredita que venha aí para somar na administração com certeza fazendo 

um bom trabalho. Também deixar registrado o inicio da campanha Outubro Rosa, um 

mês dedicado aos cuidados de saúde com as mulheres e é uma campanha 

importantíssima que toda rede de saúde faz, que vem engrandecer o pessoal da saúde 

também. Tivemos também uma gravação na cidade, infelizmente nesse momento 

esqueceu o nome do programa, mas era com duas bandas, banda Mercosul, os Federais 

e a banda aqui de Piratuba também, Herdeiros da Unção, também é um outro programa 

que vem a projetar Piratuba a nível nacional, assim como esse programa que vem a 

relatar a questão da educação do nosso município, um case de sucesso que teve 

principalmente no ano de dois mil e quinze com uma nota do IDEB entre as melhores 

do Estado, acredita que essa administração e espera que dê continuidade desses 

trabalhos que foram dando certo, projetos que realmente foram funcionando, aquilo que 

não funcionava concertar e melhorar, essa questão de investimento que a vereadora 

comentou também é importantíssima, a gente sabe que não é só de dinheiro que se faz, 

mas é muito importante e é fundamental, principalmente na questão de estrutura, 

formação dos professores, a condição de trabalho desses professores para estar 

desenvolvendo um trabalho para a formação do cidadão. Estava dando uma olhada nos 

critérios do IDEB e vê assim que infelizmente acredita que no ano que vem vai dar uma 

abaixada por conta do número de alunos que reprovaram no ultimo ano, vinha com um 

numero de reprovados bem baixo e nesse ultimo ano se não se engana foram trinta e 

sete, então pode ser que dê uma abaixada nessa questão, mas com certeza sem perder a 

qualidade de ensino que é o principal. O vereador Alcides diz que foi bem lembrado 

pela vereadora que os investimentos na educação valeu a pena, comentavam na 

audiência pública que o que é bom pode ser para um futuro ruim, mas para Piratuba está  



 

 

 

sendo cada vez melhor, valeu a pena investir, Piratuba está de parabéns, a escola está de 

parabéns, então tem que continuar, melhorar cada vez mais, é o caminho, que bonito 

para nós, já foram premiados outras vezes. Também quer comentar sobre a Moção, pois 

foi numa reunião em Concórdia a poucos dias e lá estava o Deputado Colato,  secretário 

de Agricultura e ele comentava que é uma dificuldade muito grande, essa Moção é 

muito importante que façam, se todas as câmaras da região, do estado fizerem vai 

ajudar, mas ele disse que vai ser difícil mudar esse quadro por causa do Uruguai, o 

Uruguai está importando o leite para os nossos estados, há um preço bem menos que o 

nosso, então a dificuldade é muito grande, de lá vem um pouco mais da metade do valor 

que é pago aqui e o nosso produtor está cada vez mais decadente e a situação é delicada, 

ele disse que não vê jeito para terminar com isso aí, infelizmente a noticia não é boa. O 

vereador também coloca que a vereadora Claudia solicitou espaço para falar do assunto 

do Fundeb, acha que poderia ceder. O vereador Altair diz que como os vereadores já 

falaram do incentivo que é preciso aos agricultores, como é agricultor sabe que o preço 

do leite está uma vergonha e agora está seco, no começo a chuva estragou pastagem, 

depois veio a seca, e agora caiu o preço, no ano passado nessa época estava setenta e 

cinco centavos a mais que nesse ano, o sal mineral e o medicamento é o mesmo preço, 

então é difícil mudar, mas vamos torcer que dê certo. A Presidente fala um pouco sobre 

a História do Outubro Rosa. Também deixa um abraço aos Idosos, pois no dia primeiro 

de outubro era dia do Idoso, como já foi comentado aqui. 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 03 de Outubro de 2.017. 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              
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