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Aos trinta dias do mês de maio 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 23/05/2.017. 

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 Jantar 

Junino da Escola Carlos Chagas, Convite para Lançamento do Projeto de Lançamento 

do Projeto Fortalecimento do Trade Turístico de Piratuba. DO EXECUTIVO: 

Mensagem Nº 25/2.017 – do Projeto de Lei Nº 23/2.017 – Dispõe sobre a desafetação 

de bem público e autorização de sua alienação, Mensagem Nº 26/2.017 – do Projeto de 

Lei Nº Altera a Lei Nº 1.065, de 27 de novembro de 2.009, que autoriza o Município de 

Piratuba a ingressar no Consórcio Público Denominado Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento – ARIS, Ofício Nº 159/2.017 – Solicita retirada do 

Projeto de Lei Nº 020/2.017, de 11 de maio de maio de 2.017 ( Altera a Lei nº 1065, de 

27 de novembro de 2.009, que autoriza o ingresso do Município de Piratuba no 

Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

(ARIS) e dá outras providências), Ofício Nº 153/2.017 – Encaminha Balancetes Mês de 

Abril/2.017. DO LEGISLATIVO: Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 

14/2.017, de 17 de abril de 2.017 – Disciplina sobre o estacionamento de ônibus, micro-

ônibus, motorhome, trailes, vans e similares, revoga lei e dá outras providências. – dos 

vereadores Luiz Henrique da Silva, Luiz Carlos Gomes e Altair de Azeredo. Indicação 

Nº 51/2.017 – Solicita melhorias no Acesso à Propriedade de Lauri Weber na Linha 

Diesel – da vereadora Marli Buselato, Indicação Nº 52/2.017 – Solicita melhorias na 

Estrada Geral de Lageado Mariano, do trecho de Noeli Haupt até o final da via. – da 

vereadora Claudia A. P. Jung, Indicação Nº 53/2.017 – Solicita construção de 

Calçada/Passeio no trecho da Companhia Hidromineral até no final do Perímetro 

Urbano – da vereadora Marli Buselato. Após as leituras tivemos o Uso da Palavra pelo 

Secretário de Educação Cleodi Fabrin, à pedido do vereador Jhonatan Spricigo e sua 

bancada, sobre o Ensino de Jovens e Adultos – EJA, na cidade de Piratuba. ORDEM  



 

 

 

DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 51/2.017 – da 

vereadora Marli Buselato. A vereadora Marli diz que fez essa indicação e até na sua 

justificativa fala que não sobe até a moradia, mas não é, é da moradia até a estrada geral 

que está em péssimas condições, todos sabem que a chuva estraga bastante e não tem 

como o rapaz que é filho do seu Quido Weber, que cuida do casal, tem que deixar o 

carro lá em cima na beirada do asfalto nos dias que chove, então se a senhora que é 

bastante doente, uma hora precisa nem o carro dos bombeiros desce lá, até desce, mas 

não sobe, então pede a colaboração dos colegas vereadores para que sejam favoráveis a 

essa indicação, pois sabemos que lá tem duas pessoas idosas que precisam que estrada 

esteja em boas condições. 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 52/2.017 – da vereadora Claudia A. P. Jung. A vereadora 

Claudia diz que faz essa indicação a pedido dos moradores desta vila, é lá em Lageado 

Mariano na estrada da Noeli Haupt e do seu Ercilio Henicka e seguindo até outros 

moradores. A preocupação deles já era da semana passada, antes desse período de mais 

chuva ainda, a estrada lá é um pouco estreita e com o tempo vai ficando lisa por causa 

do cascalho que vai saindo e ficando muita terra e eles estão preocupados com muita 

água que estava correndo no meio da estrada por causa das valetas muito estreitas, 

porque a estrada é apertada. Então essa é a preocupação deles e pediram para fazer essa 

indicação buscando a melhoria dessa estrada, com certeza que com as chuvas dos 

últimos dias a situação deve ter se agravado ainda mais naquele local e em vários outros 

do município, e essa é uma questão que não pode se ter um controle, isso é uma questão 

do próprio clima, do próprio tempo, e das próprias condições de cada local, como 

falavam no começo sobre isso, sobre a necessidade da manutenção permanente, então 

pede que haja uma atenção, se o pessoal da secretaria de obras puderam dar uma 

passada por lá e melhorar esse trecho, é importante, lá também passa caminhão de leite, 

também passa carros do transporte escolar e também tem toda circulação dos moradores 

e como a rua é estreitinha é perigoso, então o quanto antes pudesse ser vista essa 

situação, os moradores agradecem. Então pede a colaboração dos colegas para a 

aprovação dessa indicação. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca a indicação 

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

Indicação Nº 53/2.017 – da vereadora Marli Buselato. A vereadora Marli diz que fez 

essa indicação e acha que todo mundo conhece o Acesso Sul e sabe das crianças que 

tem bastante ali. Tem o Mercado, e todos vêem que as crianças vão até o mercado, os 

pais mandam, não tem uma calçada, um passeio para essas crianças passarem, tem para 

cima do mercado do Ricardo tem onze ou doze crianças que pegam o ônibus para ir para 

a escola, não tem onde essas crianças caminharem na beirada da estrada, pois a capoeira 

está na beirada e quando não tem o mato tem o barro e as crianças precisam ir para 

pegar o ônibus, os pais não podem toda hora estarem levando e também tem bastante  



 

 

turista que caminham ali, do balneário até lá em cima no perímetro urbano, tem gente 

que vai até mais para cima e também tem bastante pessoas de idade que moram ali no 

Acesso Sul, e as pessoas de idade para caminharem no asfalto é complicado, até os 

próprios motoristas tem que  ter mais cuidado, então se tivesse o passeio ali seria 

melhor para as crianças e até para as pessoas de mais idade, pede então a colaboração 

dos colegas vereadores para que aprovem essa indicação e que a administração pense 

com carinho e faça, porque ali é um pedaço que está na hora de fazer uma calçada, 

alguma coisa, porque tem muitas pessoas, crianças que caminham por ali. O vereador 

Jhonatan diz ser totalmente a favor, porque sabe da situação ali e da grande circulação 

de pessoas, é uma área da nossa cidade que cresceu, expandiu muito nos últimos anos, 

principalmente após o asfalto do Acesso Sul e é totalmente a favor, concorda 

plenamente para a segurança das pessoas que vão circular por ali, e também para a 

questão que realmente tem pessoas que fazem caminhadas, então é importantíssimo, 

cem por cento a favor. O veraador Alcides diz que vai aproveitar também para falar um 

pouco dessa indicação, pois acha que é de grande importância, não que todas não são, 

todas as indicações são importantes, todas elas vem para ajudar, mas essa é muito 

importante, porque estão tentando levar todos os eventos para o parque de exposição, 

mas não tem onde o pessoal caminhar, bem lembrado pela vereadora, quando tem um 

evento grande lá em cima, passa aproximadamente quinhentos, mil carros e o pessoal 

não tem onde caminhar, então é de grande importância que seja feito esse passeio, só 

que a indicação vai chegar lá no Executivo e eles não vão saber até aonde, pois diz da 

Companhia até o final do perímetro urbano, então era bom que tivesse na indicação que 

é no Acesso Sul. O vereador Luiz Gomes diz que a vereadora está de parabéns, também 

é favorável, somente queria pegar um ganchinho, que a vereadora falou que tem 

bastante crianças que pegam o transporte, então quer aproveitar a oportunidade que o 

secretário está aqui, porque fez uma indicação, aonde que nessa rua não tem parada de 

ônibus para essas crianças, então que pensassem com carinho e fizessem, uma ou duas 

porque com essas chuvas eles não tem como ficar lá, mas é favorável a indicação da 

vereadora Marli. 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 o 

Projeto de Lei Nº 19/2.017 – Autoriza a realização de convênio intermunicipal 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 a Presidente solicita 

a secretária 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 Legislativo Nº 005/2.017 – Institui a Campanha Educativa de 

Conscientização sobre a Síndrome Alcóolica Fetal – SAF no âmbito do Município de 

Piratuba e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Jhonatan diz que é um projeto de sua autoria de uma campanha 

da síndrome alcóolica fetal, pois hoje a nível de Brasil não existe nenhuma campanha,  



 

 

 

nem um programa, nada específico para essa síndrome que atinge praticamente 

cinquenta mil crianças no Brasil hoje e é uma síndrome cem por cento prevenível, 

porque ela é única e exclusivamente por causa do uso proveniente do uso de álcool pela 

gestante, então se colocarem em forma de lei essa campanha para o executivo estar 

fazendo principalmente com o grupo de gestantes do nosso município, inclusive 

podendo fazer uma parceria com a APAE, porque a APAE tem o programa de 

prevenção de deficiências, inclusive já premiado a nível regional se não se engana em 

dois mil e quinze ou dois mil e quatorze, então pede a colaboração dos companheiros 

para aprovação dessa lei por ser uma importância da saúde e questão de educação 

também com as nossas gestantes. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca 

o projeto para sua primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 

Presidente solicita a secretária 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 22/2.017 – Autoriza pagamento 

de despesas de exercícios anteriores. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Jhonatan diz que esse é um projeto pagando três contas do 

Exercício anterior que ficaram para trás, uma de questão da saúde do ano de dois mil e 

dezesseis, também uma conta de telefone no valor de duzentos e poucos reais, também 

de dois mil e dezesseis e tem uma manutenção do elevador do Centro de Eventos de 

dois mil e quinze de trezentos e poucos reais, então fica preocupado, pois de dois anos a 

empresa esperando para receber, as outras coisas até entendem que é o do ano passado, 

telefone se perde a conta, muitas vezes nem chega a nossa residência, mas uma continha 

de trezentos e poucos reais não ter sido paga em dois mil e quinze, claro acontece, mas é 

uma coisa que esperavam que não ia acontecer. 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 Luiz Gomes agradece ao professor 

Cleodi pela explanação, porque isso lhe tirou várias duvidas que lhe questionavam e 

agora vai poder esclarecer. A vereadora Claudia diz querer levantar o assunto da noticia 

que surgiu de ontem para cá, confessa que ficou muito contente e percebeu que ouve um 

pensamento, ouve uma análise em que uma decisão acabou sendo voltada atrás, em 

beneficio dos agricultores de Piratuba, fala da possibilidade de um novo convênio, vão 

chamar de novo ou vamos chamar de renovação, do convênio do Município com a 

Epagri, então parece que amanhã haverá a assinatura do convênio e felizmente os 

nossos munícipes voltam a ter o atendimento que antes não estava acontecendo, a 

intenção da administração nunca foi deixar o município sem a Epagri, sempre quis que 

todos os serviços fossem realizados para todos os agricultores do município e é isso 

claro que todos desejam e que a Epagri sempre fez e em relação aquelas dúvidas que 

foram levantadas em relação ao trabalho da Epagri não houve nenhuma concretização,  



 

 

nós tivemos aqui para todos nós disponibilizada a lista com os nomes de todos aqueles 

que tiveram atendimentos, então não chegou a se saber claramente o que foi que levou a 

essa dúvida em relação ao trabalho da Epagri, mas deixou um pouquinho de mancha 

infelizmente no próprio nome da Empresa, mas de tal forma a sua intenção sempre foi 

que os serviços não deixassem de ser oferecidos aos agricultores, era essa a ideia que 

felizmente então o prefeito voltou atrás, voltou a conversar com o pessoal e isso vai 

voltar a acontecer nos próximos dias, então fica contente por ter insistido um pouco 

nesse assunto também para que isso tenha sido resolvido da melhor forma possível. 

Também a fins de ajudar um pouco na divulgação o seletivo para operador de máquinas 

similares está aberto, as inscrições estão abertas do dia vinte e cinco de maio até o dia 

vinte e três de junho, cada inscrição custa quarenta e sete reais, a princípio são duas 

vagas, mas o próprio edital deixa a abertura e a possibilidade de serem chamadas mais  

pessoas no decorrer conforme as necessidades de trabalho, então é uma oportunidade 

para quem tiver interesse nessa área. Também tem um edital de convocação de 

entidades, com CNPJs e organizadas para que possam participar do Conselho Municipal 

de Habitação Social no exercício de dois mil e dezessete a dois mil e dezenove, cada 

entidade pode indicar até dois representantes e o período de indicação é de dezesseis de 

maio até o dia dezesseis de junho, então as entidades podem fazer e ter sua 

representatividade nesse conselho através da indicação desses dois representantes, isso 

não quer dizer que essas duas pessoas serão exatamente as que entrarão no conselho, o 

edital trata de algumas possibilidades de desempate no caso de várias pessoas 

procurarem, mas está aberta a oportunidade para que as entidades possam ter sua 

representação também nesse conselho, que é o Conselho de Habitação e Interesse 

Social. O vereador Luiz Henrique diz querer comentar sobre a Epagri e dar os parabéns 

ao Executivo que resolveu essa questão e como sempre falava aqui que nenhum 

agricultor seria prejudicado. Outra questão também, como falam aqui nessa casa, já 

estão aparecendo os impactos, sendo falados muitas vezes aqui, a respeito de hoje como 

fez a pergunta ao secretário estão sendo três pessoas prejudicadas pela falta do EJA, por 

não poder estar sendo realizado porque não compete a Escola Amélia Poletto, então 

sente muito por estas pessoas estarem sendo prejudicadas, infelizmente por erros que 

pessoas cometeram, pessoas que às vezes não tinham conhecimento ou agiram de má fé 

e infelizmente acabou acontecendo, e agora o professor Cleodi está resolvendo, quer até 

dar os parabéns, por estar assumindo todos os problemas e resolvendo, isso que é o 

importante é para isso que tem os secretários, os prefeitos e vereadores. O vereador 

Evelásio agradece também ao professor Cleodi pela explanação, pela explicação do erro 

que ocorreu, e que bom que estão resolvendo. Sobre o erro, acha que errar é humano, 

acontecem erros como esse caso da educação e como aconteceu na administração 

tentando abdicar alguma coisa do nosso município e se deu conta que não ia dar certo, 

que os nossos agricultores perderiam muito em relação a isso, voltou atrás, parabéns 

então para administração e agora acredita que os trabalhos voltam a ser como era antes,  



 

 

os nossos agricultores tem condições de receber as implantações da Epagri que é 

necessário com as pessoas que são capacitadas e responsáveis e também sem 

discriminação, pois isso é muito importante, já que foi provado aqui que não acontecia 

discriminação. Fica feliz por terem conseguido mostrar o quanto esse órgão é 

importante no nosso município, ás vezes são criticados por ouvir e trazer os 

acontecimentos até essa casa, mas vê que isso faz a diferença. Parabéns a administração 

que teve a humildade de reconhecer o erro. A vereadora Marli agradece ao professor 

pela explanação e diz que jamais imaginava que estava nesse pé o EJA, porque 

participou bastante, porque a diretora é sua vizinha e ela sempre dizia que ia nas 

reuniões em Concórdia, que fazia parte das reuniões, do EJA, então não sabe o que 

aconteceu e fica até sentida, tomara que tudo se resolva, essas pessoas que se formaram 

não saiam prejudicadas. O vereador Jhonatan diz querer deixar registrado que semana 

passada foi para a câmara de vereadores de Ipira, o convênio da prefeitura de Ipira com 

a APAE e lá foi votado e a votação deu sete a um, um vereador votou contra dizendo 

que o valor de cinquenta mil reais para a APAE era demais para uma entidade só, sendo 

que o convênio era de trinta e três mil, depois subiu para trinta e cinco, e como tinham a 

cedência de um motorista, foi colocado quinze mil reais a mais para pagar o motorista 

até o final do ano, então lamenta uma declaração vindo de um vereador de achar que é 

dinheiro demais para a APAE, demonstrando que desconhece totalmente a realidade da 

entidade, uma pessoa que infelizmente não participa do dia-a-dia da entidade, não é 

sócia da entidade, ter uma visão tão rasa e tão simplista de uma coisa, não indo a fundo, 

as contas da APAE são abertas, qualquer pessoa que quiser chegar é aberto o extrato do 

banco, ou o xerox da nota que quiser, pois tentam trabalhar na melhor transparência 

possível para não gerar duvidas do trabalho, não se referindo só ao seu trabalho, mas de 

toda equipe da APAE, então deixa aqui o seu registro lamentando uma declaração, um 

voto desses mostrando o desconhecimento desse vereador. O vereador Alcides diz que 

mais uma vez foram surpreendidos, erros acontecem, que bom que vai ser corrigido, 

reconhece que também errou, porque acabou aprovando uma lei que tentando regular 

um artigo, acaba não tendo o conhecimento necessário para que de repente não 

acontecesse isso que aconteceu. Falando da Epagri, foi um erro também, isso acontece, 

mas o erro se corrige, acha que a administração está de parabéns, lutaram para que isso 

acontecesse, ficasse aqui, comentou várias vezes da discussão que todo mundo 

levantava a questão porque quem estava perdendo não eram os vereadores, e sim 

Piratuba, o interior, porque sempre foi de grande importância e não vai deixar de ser, 

então parabéns para administração que está renovando o contrato ou fazendo um novo 

contrato, com certeza Piratuba vai ganhar com isso aí. Também quer falar sobre a 

reunião que tiveram no município de Ouro, da Audiência Pública, vão porque tem a 

obrigação de irem, pois o vereador é o representante do povo e do nosso município, 

então que se fazerem presentes nesses eventos, mas vão e voltam decepcionados, o 

Leonir estava lá como empresário, fez uso da palavra, colocou tudo aqui que poderiam  



 

 

 

colocar, até não teve quase nem o que falar porque ele falou tudo, também fez uso da 

palavra, aquilo que falou na sessão passada aqui, falou lá, que o governador revogou um 

decreto para se livrar de nós, flou da curva de Linha Serraria que tem causado tantas 

mortes, o Leonir também falou, que o município desmanchou uma montanha para eles 

endireitarem uma curva e nem isso eles fizeram, do Acesso Sul foi falado e o Deputado 

Titon deixou todos mais triste ainda, porque falou que nem projeto não tem para fazer  o 

asfalto até Machadinho e nem revitalização, não tem projeto nenhum e o governo está 

endividado, então provavelmente vieram mentir mais uma vez para todos, tomara que 

Deus faça milagre lá e aconteça, mas a esperança é pouca pode ter certeza, nós estamos 

chegando perto de uma eleição eles começam fazer reuniãozinha para tentar levar nós a 

fazer campanha para ajudar eles lá, mas infelizmente é difícil, mas já estão afiados para 

se defenderem. A Presidente também agradece ao Professor Cleodi pela explanação e a 

todos os visitantes. 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 30 de Maio de 

2.017. 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


