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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JULHO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos onze dias do mês de julho 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 04/07/2.017. 

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 

246/2.017 – da Secretaria De Educação e Esportes. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 

208/2.017 – Encaminha Leis 1.408/2.017, de 30 de junho de 2.017 e 1.409/2.017, de 30 

de junho de 2.017, Mensagem Nº 34/2.017 – Projeto de Lei Complementar Nº 

003/2.017 – Dispõe sobre alteração de Anexos da Lei Complementar Nº 67, de 02 de 

janeiro de 2.015 que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para os 

Servidores Públicos do Município de Piratuba, e dá outras providências, Ofício Nº 

219/2.017 – Solicita brevidade em votação do Projeto de Lei Complementar Nº 

003/2.017, Mensagem Nº 35/2.017 – Veto parcial ao Projeto de Lei Nº 14/2.017. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 64/2.017 – Solicitam que seja adquirida uma rede de 

arrastão. – dos vereadores Luiz Henrique da Silva e Altair de Azeredo, Indicação Nº 

65/2.017 – Solicita Melhorias na Estrada que desce a Picada da Gamela. – do vereador 

Evelásio Vieira, Indicação Nº 66/2.017 – Solicita melhorias na Estrada de Roça na 

Propriedade do senhor Lorival Borba – do vereador Evelásio Vieira. ORDEM DO 

DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 64/2.017 – dos 

vereadores Luiz Henrique da Silva e Altair Azeredo. O vereador Luiz Henrique diz que 

ele e o vereador Altair fizeram essa indicação em conjunto, pois foram procurados por 

psicultores do município e agricultores que tem açudes nas propriedades para que fosse 

comprada através da secretaria de agricultura uma rede boa de arrastão para facilitar a 

pega desses peixes e só para complementar que essa rede de arrastão deve ser utilizada, 

como a secretaria tem também um puxador e ao agricultor vem ali e empresta através de 

requerimento, utiliza e trás de volta, tem furador de buraco, então acha que essa rede 

pode ser utilizada dessa mesma forma, vai ajudar muito, então pede apoio aos nobres 

colegas. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a  



 

 

qual foi aprovada por unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão a Indicação 

Nº 65/2.017 – do vereador Evelásio Vieira. O vereador Evelásio, diz que na indicação 

foi colocado na propriedade de Antonio Faé, é um pouco para frente da casa do Antonio 

Faé, que tem aquela descida da estrada que se chama a Picada da Gamela, e passando 

naquela estrada que acaba lá nos aviários do Romeu e devido essas chuvaradas que 

aconteceu aí, todo mundo sabe que ocasionou vários transtornos e acabou estragando 

bastante aquela estrada, aí os agricultores que moram ali naquela região pediram para 

fazer essa indicação para que de uma arrumada ali, cascalhada e mexe com os bueiros, 

pois tem alguns lugares ali que precisa dar uma arrumada nos bueiros para que fique um 

acesso bom para eles terem mais facilidade para sair das propriedades deles, então pede 

o apoio dos colegas para aprovação dessa 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 66/2.017 – do vereador 

Evelásio Vieira. O vereador Evelásio diz que essa também é uma indicação, 

aproveitando quando os maquinários estiverem arrumando a geral ali para que eles 

deem uma arrumada nas estradas de roça dos agricultores, o pedido é na propriedade do 

seu Lorival de Borba, ali, pois a estrada dele tem alguns lugares de difícil acesso na 

lavoura e nos dias de chuvarada acabou sendo bastante danificada, então gostaria que 

fosse feita umas melhorias nas estradas dele para ele ter possibilidade há lavoura dele 

para levar os insumos e depois colher os mantimentos dele. Não havendo nada a discutir 

a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 29/2.017 – Abre crédito 

suplementar por conta de anulação parcial ou total de dotação orçamentária do 

orçamento vigente no valor de R$ 440.000,00. A vereadora Marli diz que esse projeto 

está indo hoje para segunda votação, mas na semana passada foi fazer uma visita lá na 

creche e se admira que aqui estão tirando da educação, e lá na creche está feio, até a 

assessora manda um ofício lá para a secretaria de educação para eles verem, darem uma 

olhada o que está acontecendo porque não tem lanche para as crianças, não tem mais 

fruta, não tem mais nada lá dentro, está faltando tudo, foi até pega de surpresa. A 

vereadora Claudia diz que também foi questionada por algumas professoras no sentido 

de materiais, materiais de uso diário, o EVA é um dos materiais que na escola de 

educação infantil é muito usado e a queixa que vieram conversar foi no sentido assim, é 

verdade que está passando dinheiro da educação para outras secretarias e nós não temos 

nem EVA para fazer o nosso trabalho, então também ficou preocupada, aqui nós temos 

da manutenção do ensino infantil saindo cem mil reais, não sabemos os motivos, talvez 

tenha acabado os materiais, talvez esteja em processo de compra, mas é uma 

preocupação que surgiu através desse repasse de recurso e da possível falta de alguns 

materiais básicos do dia-a-dia para a escola, então é uma preocupação que é importante 

que levantem. Não havendo mais 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 coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 30/2.017 - Abre crédito 

suplementar por conta de anulação parcial ou total de dotação orçamentária do 

orçamento vigente no valor de R$ 200.000,00, no Fundo Municipal de Saúde de 

Piratuba. A vereadora Claudia diz que da mesma forma aqui também tem recurso da 

Educação Infantil, embora o recurso que se remaneja aqui está vinculado a 

Modernização do Ensino Infantil, então é um pouquinho diferente a forma de 

investimento, mas a preocupação permanece, não vota contra, mas ainda acredita e 

espera que a preocupação continue e as falhas, aquilo que está faltando seja resolvido. 

Não havendo mais 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 coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 31/2.017 - Acresce dispositivos à 

Lei nº 770, de 11 de novembro de 2.005, que dispõe sobre o abate de animais, produtos 

de origem animal e produtos de origem vegetal, destinados ao consumo humano, no 

Município de Piratuba. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para 

sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicita a 

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

Redação de Leis e Veto do Projeto de Lei Nº 028/2.017 – Ratifica o Protocolo de 

Intenções e Autoriza o Ingresso do Município de Piratuba no Consórcio Intermunicipal 

Catarinense – CIMCATARINA e dá outras providências. Após a leitura a Presidente 

coloca o projeto em discussão. O vereador Evelásio diz que gostaria de pedir visto desse 

projeto, porque tem um monte de páginas e para aprovar assim é muito em cima da 

hora. A Presidente então concede o pedido de visto. PALAVRA LIVRE: Todos os 

vereadores agradecem a presença dos visitantes e a Deus por mais esta sessão. A 

vereadora Claudia diz que gostaria de fazer um comentário sobe o pedido que fez na 

semana passada para saber qual a real condição das máquinas que foram entregues pela 

Micro Bacia, no sentido de que a manutenção dos equipamentos é importante, no 

começo do ano quando o prefeito levantou essa preocupação e os vereadores lhe 

acompanharam para ver as máquinas a intenção não era jogar tudo fora e comprar tudo 

novo, é sempre bom quando a prefeitura pode investir e quando novos recursos podem 

ser conseguidos para comprar equipamentos novos, mas a manutenção do bem público é 

fundamental, então a sua preocupação está vinculada a possibilidade de atendimento aos 

agricultores com um equipamento que não seja cada pouco precisar estar comprando 

novo, porque ele acaba ficando sem manutenção, era esta a preocupação e tem certeza 

que o secretario de obras que está acompanhando isso vai compreender isso e deve estar 

buscando aí também para que todas as máquinas estejam em condições de uso e 

trabalho, não só como lá, mas assim em como qualquer outro setor dentro do setor 

público e que a manutenção dos locais, dos equipamentos é importante, é fundamental. 

Também gostaria de aqui em público e em plenário parabenizar a Andreia Martinazzo 

Braga, Presidente do Conselho Municipal de Educação pela condução dos trabalhos que 

vem sendo feito no estudo da legislação municipal do sistema de ensino e de outras  



 

 

atividades que o Conselho Municipal de Educação se propõe a fazer como 

obrigatoriedade, como sua função e estiveram participando junto com o vereador 

Jhonny no dia seis de uma reunião do conselho para ver a apresentação do novo texto 

que ainda está em análise, ele ainda não veio para cá, mas se percebe o envolvimento 

não só da presidente, mas de todos os membros do conselho como estudantes daquilo, 

com análise, com calma, com critérios e é claro que além disso há a necessidade de um 

parecer jurídico em relação a esse documento que virá, mas precisa parabenizar pelo 

empenho e pelos estudos que eles estão fazendo, o levantamento das alterações, mas 

vem sendo muito necessário, porque muitas leis vão alterando, vão sendo modificadas e 

é preciso que o município também adapte e o conselho vem fazendo isso de uma 

maneira muito interessante, então quer parabenizar e dizer que estão aqui a disposição 

com certeza para o que precisarem. O vereador Luiz Henrique diz que mais uma vez 

volta a falar que estão preocupados com máquinas e não com os agricultores, na nossa 

garagem nos temos ótimos mecânicos, que não deixam nenhuma maquina estragada, 

estão sempre funcionando, o que está na garagem em cima de cepo é o que ficou da 

administração passada, fizeram uma visita e tinha mais de cinquenta por cento em cima 

de cepo, então graças a Deus os mecânicos são bons e estão colocando tudo para 

trabalhar e torna a falar que a sua preocupação é com os agricultores e não com as 

máquinas, temos bons mecânicos e colocam essas máquinas para funcionar. Quer 

também aproveitar para deixar registrado o convite para a Festa Cabocla, que vai 

acontecer no dia dezesseis na Comunidade de Zonalta, então é uma festa importante do 

nosso município, quer convidar a todos. O vereador Evelásio diz que havia pedido para 

que o secretário desse um esclarecimento sobre o real motivo e denuncia que havia 

acontecido, gostaria de saber o motivo pelo qual ele não quis dar essas informações, até 

pelo fato que havia muito disque- disque, havia comentado na outra sessão que há 

muitos comentários a respeito disso aí e seria bom que ele desce um esclarecimento, 

citando de repente até nomes de pessoas que foram denunciar para que haja um 

esclarecimento melhor em prol desse comentário que saiu. A vereadora Marli diz ao 

vereador Luiz Henrique que cinquenta por cento das máquinas, a administração não 

deixou em mal estado, mecânicos bons, isso garante que nós temos lá já faz muitos 

anos, mas que cinquenta por cento dos maquinários estavam em mal condições, isso não 

é certo. O vereador Jhonatan diz que referente a resposta do secretário de agricultura foi 

protocolada hoje a resposta, porém não poderia ter entrado na leitura hoje e por mais 

que seja uma coisa que não tenha muito entendimento, mas sabe que a questão da 

denuncia em questão das máquinas foi feita uma denuncia a respeito da cooperativa não 

poder participar, como documento próprio da prefeitura veio, existe a legalidade da não 

participação das cooperativas, foi uma questão legal, porém a prefeitura contratou uma 

empresa e o Ministério Público orientou que tem que ser contratado da prefeitura, os 

funcionários tem que ser concursados ou na questão de seletivo que foi realizado nesse 

final de semana, ou no outro final de semana, não tem certeza, mas já faz alguns dias  



 

 

que foi realizado esse seletivo para contratação desse pessoal. Durante os anos 

anteriores quando era cooperativa a gente também sabe que como nunca houve 

denuncia nenhuma o Ministério Público nunca foi atrás, mas de acordo de algumas 

informações não era feita da forma de cem por cento legal, pela questão que na 

cooperativa quem estava trabalhando eram os sócios e não funcionários da cooperativa, 

então além da cooperativa estar prestando um serviço de atividade fim, que não seria o 

objetivo real da cooperativa segundo o estatuto, mas isso aí vai deixar que a lei resolva, 

que o Ministério Público e a Prefeitura se entendam, pois não é seu papel julgar, está só 

aqui dizendo daquilo que sabe que aconteceu. Quer parabenizar a pasta do esporte do 

nosso município na pessoa do Jonas que conseguiram resultados excelentes na Olesc, o 

futebol feminino e futsal masculino ficaram em primeiro lugar na etapa regional, acha 

muito importante isso, lembra que quando jogava nem sonhavam em conseguir um 

resultado desses, então hoje graças a um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos, 

não é só de hoje, a gente sabe que o masculino é o terceiro ano consecutivo que fica 

campeão, então valorizando esses atletas do nosso município e também o pessoal que 

está vindo de fora para jogar sob o comando do técnico Serginho. Deixar também o 

convite, na questão das sessões entram em recesso, convite para a festa do agricultor 

também no dia vinte e três desse mês, estiveram hoje a tarde lá em companhia do 

vereador Luiz Henrique e do vereador Luiz Gomes, estavam dando uma olhada de como 

está ficando lá e realmente se surpreendeu com o espaço que eles acabaram criando lá, 

na qualidade do serviço que está ficando a questão do ajeitamento da área aonde vai ser 

realizada a festa do agricultor, que deixar então convocada também a comissão de 

Constituição e Justiça para amanhã, em horário a combinar. O vereador Alcides diz que 

nem gostaria de estar comentando porque nós estamos no mês sete e não parou os 

comentários da tal patrulha agrícola, e falava lá em janeiro, fevereiro quando começou 

as primeiras sessões que tinha começado tudo errado, a licitação foi feita errada de 

excluir a cooperativa, devia ter deixado a cooperativa, desclassificava por algum 

requisito, houve denuncia e agora está tudo aí parado e falou desde o começo, se 

tivessem deixado trabalhar uns quatro, cinco meses até ajeitar tudo, mas colocaram a 

carreta na frente dos bois, que tivessem dado um prazo até que pudessem ajeitar as 

coisas não estava acontecendo isso aí, hoje estaria funcionando, estaria a todo vapor, 

mas foram fazer uma mudança já de arrancada, aí é claro que vai dar na trave, então 

agora está aí um problema sério e vai continuar, pode ter certeza, vai até o fim do ano o 

barulhão desse jeito aí e não vai endireitar e quanto ao comentário de máquina quebrada 

em cinquenta por cento, sabe que a prefeitura tem mecânico competente, sabe disso aí, 

mas o Eduardo Muller assumiu a prefeitura em mil, novecentos e oitenta e nove, não 

tinha nenhuma máquina e nenhum caminhão trabalhando, tudo em cima de cepo e 

atendeu todo mundo, não parou de trabalhar, simplesmente colocou todas as máquinas 

trabalhar e atendeu todo mundo, independente de partido ou cor, então não da para 

julgar que é máquina ou não máquina, tem que trabalhar, assumiu a prefeitura tem que  



 

 

trabalhar. O vereador Altair diz que quanto ao que a vereadora falou das máquinas, 

disse que esteve lá na garagem olhando as máquinas e conversou com o Raimundo e ele 

falou que só espera que essa administração não deixe um ferro velho como a 

administração passada deixou, faz trinta anos que ele trabalha lá e ele nunca tinha 

passado por uns maquinários tão em péssimas condições como deixaram, isso é palavra 

dele. A Presidente diz que conforme o ofício do Executivo quer convocar todos os 

vereadores, mas também presando pelo nosso agricultor que está sendo judiado, então 

convoca a sessão extraordinária para o dia 14/07/2.017, próxima sexta-feira, às 14:00 

horas, porque entraremos em recesso no dia 17/07 até o dia 31/07, e a sessão ordinária 

voltará no dia 1º/08/2.017. Também quer fazer um lembrete para que deixem os 

celulares desligados no horário das sessões porque acaba atrapalhando e até tem um 

aviso na porta, por gentileza, então se pudessem permanecer com os mesmos 

desligados. Reforça também o convite da Festa Cabocla que acabou não acontecendo 

nada data que estava agendada, então será nesse domingo e se todos puderem participar, 

pois já é uma tradição do município ter essa festa. 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 11 de Julho de 2.017. 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  

                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


