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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE ABRIL DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos dezoito dias do mês de abril 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 11/04/2.017. 

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 Cicular 

017/2.017 – do CRC de Santa Catarina.  DO EXECUTIVO: Ofício Nº 112/2.017 – 

Solicita retirada do Projeto de Lei Nº 08/2.017, de 31 de março de 2.017 (Autoriza a 

realização de Convênio Intermunicipal e dá outras providências, e do Projeto de Lei Nº 

10/2.017, de 03 de abril de 2.017 (Autoriza firmar Convênio com a Sociedade 

Beneficente Piratuba/Ipira e dá outras providências), Ofício Nº 113/2.017 – Resposta ao 

Ofício CV/043/2.017 – solicitação do vereador Jhonatan Spricigo, Mensagem Nº 

14/2.017 – do Projeto de Lei Nº 12/2.017 – Autoriza a Firmar Convênio com a 

Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira,  Mensagem Nº 15/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

13/2.017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de Compensação e 

quitação mútua com a Águas Quentes Hotel e Lazer Ltda, portadora do CNPJ sob Nº 

97.418.602/0001-03, José Pedro Maccari, Portador do CPF sob Nº 046.805.199-67, 

André Angelo Masson, Portador do CPF sob Nº 812.10.129-68, Antonio Geraldo 

Maccari, Portador do CPF sob Nº 030.036.559-49, bem como propor a homologação 

Judicial do acordo nos processos Nº 0301787-75.2015.8.24.0016 e 0002373-93-

2.012.8.24.0016, Mensagem Nº 16/2.017 – do 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, Mensagem Nº 17/2.017 – Dispõe sobre a 

realização de despesas com a confraternização dos Funcionários relativa ao dia do 

Trabalhador, para o ano de 2.017, e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 35/2.017 – Solicita que seja colocada uma Guarita de ônibus próximo a 

Casa da Cultura e Parquinho – do vereador Evelásio A. Vieira, Indicação Nº 36/2.017 – 

Solicita que seja Arrumado, Organizado e Limpado o Cemitério do Uruguai – do  



 

 

vereador Luiz Carlos Gomes, Indicação Nº 37/2.017 – Solicita construção de 

Calçada/Passeio no trecho entre a Escola Reunida Professor Holeveger e a parte central 

da Comunidade de Lageado Mariano – da vereadora Claudia A. P. Jung, Indicação Nº 

38/2.017 – Solicita colocação de mais tomadas e internet sem fio gratuita na Casa 

Mortuária de Piratuba – da vereadora Claudia A. P. Jung, Indicação Nº 39/2.017 – 

Solicita Tubulação, Pavimentação Asfáltica ou Calçamento e Calçada para pedestres na 

Rua Santo Antonio – Bairro Verde – do vereador Luiz Carlos Gomes. ORDEM DO 

DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 35/2.017 – do 

vereador Evelásio Vieira. O vereador Evelásio diz que hoje não estão com cópia das 

indicações em mãos, mas essa indicação é direcionada às pessoas que tem filhos que 

estudam e esperam o ônibus ali, então pediram que se possível fosse feita uma guarita, 

porque a piazada espera o ônibus ali e não tem guarita, na chuva é uma dificuldade, 

então teria que analisar ali e ver qual o melhor local, ali tem vários locais, mas teria que 

analisar qual o melhor local, então pede o apoio dos vereadores para a aprovação da 

indicação. O vereador Luiz Carlos diz ser favorável, parabéns pela iniciativa, ali na 

realidade não tem essa guarita, tinha uma e foi tirada, e tem um número grande de 

crianças e nos dias de chuva as mães se molham, então é favorável a indicação. A 

vereadora Claudia diz também concordar e as linhas de ônibus, as rotas às vezes sofrem 

alterações de um ano para outro, então acabam ficando sem guarita, pois na rua de baixo 

tem uma guarita onde as crianças não esperam o ônibus, então com certeza, tem que se 

readequar os locais de guarita aonde os ônibus vão parar para as crianças poderem 

embarcar e desembarcar em segurança. 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 36/2.017 – do vereador Luiz Carlos Gomes. O 

vereador Luiz Carlos diz que sobre essa indicação, já comentou em outra sessão sobre 

essa justificativa, esteve na segunda passada no Uruguai e o pessoal da Comunidade lhe 

cobrou e então foi lá visitar o cemitério e aquilo lá é vergonhoso mesmo, não sabe se os 

vereadores já foram visitar lá, mas está muito desorganizado, é um cemitério municipal, 

então pede que a sua indicação seja aprovada para que fosse arrumado aquilo lá, lá tem 

túmulo quebrado com ossos de fora, é muito feio aquilo lá, então que a Prefeitura, a 

secretaria tomasse providências, fosse lá, contratasse uma empresa e fizesse os 

concertos lá, arrumasse o cemitério. O vereador Jhonatan diz ao vereador Luiz Carlos 

que vê que de dois mil e treze para cá a situação não mudou, só piorou, pois esteve lá 

com o vereador em outra oportunidade que estava nessa casa e é um desrespeito a 

memória as pessoas que estão lá enterradas, ossadas aparecendo, vários túmulos abertos, 

negligenciados, acredita que se o poder público não tomar uma providência logo, não 

sabe o que pode acontecer, não sabe de quem é a responsabilidade daquilo, mas tem que 

ser tomada uma providência com urgência, teria que lotear e identificar os túmulos, 

enfim dar uma maneira de abrir mais espaço e organizar aquilo, pois não da para deixar 

do jeito que está, é totalmente a favor de fazer essa organização, pode contar com seu  



 

 

apoio. 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 37/2.017 – da vereadora Claudia A. P. Jung. A vereadora Claudia diz que 

faz essa indicação que já foi lida pela assessora pedindo que seja construída a calçada, 

passeio naquele trecho que vai em direção a Escola do Lageado Mariano e também a 

Igreja Católica e ao Centro Comunitário, ali foi feito o asfalto, que ficou muito bom e aí 

com isso o próprio trânsito acaba ficando um pouco mais intenso, as lombadas que 

foram colocadas em alguns pontos diminuíram a velocidade, mas mesmo assim a 

Comunidade vem numa crescente estrutura, melhoria na sua estrutura e muitas crianças 

e pessoas, principalmente pessoas fazendo caminhada ou idosos, eles transitam naquele 

trechinho ali, é um trecho bem curto, porque em alguns locais já foram feitas calçadas 

pelos próprios moradores, mas aquele trecho ali ficou sem e é um dos mais 

movimentados, tanto para a quadra de esportes da escola, quanto para a escola mesmo, 

quanto para o centro comunitário e para a igreja ou na passagem mesmo dos moradores 

ali, então ali é um ponto importante, então pede apoio dos companheiros para 

aprovarem essa indicação para que a calçada seja construída naquele trecho, que é um 

trecho curto, com certeza vai dar mais segurança para as pessoas que circulam por ali e 

também é um caminho de melhorias sempre nas Comunidades do interior. 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 38/2.017 – 

da vereadora Claudia A. P. Jung. A vereadora Claudia diz que foi procurada por 

algumas pessoas, alguns familiares de pessoas que faleceram e tiveram o velório aqui na 

Casa Mortuária da cidade de Piratuba e eles falam que como ficam lá por um bom 

tempo, às vezes passam a noite, passam bastante tempo lá e precisam se comunicar com 

os familiares e amigos que estão longe, para avisar e diversos assuntos e com o tempo 

os celulares descarregam as baterias e acaba ficando um pouco sem comunicação e só 

quem passou por um momento da perda de um ente querido e aí você fica órfão da 

comunicação com outras pessoas, com outros familiares, aquilo preocupa, então pediria 

que fosse colocado mais algumas tomadas lá para que as pessoas pudessem carregar 

seus aparelhos, porque o celular é o que ele mais vai utilizar para a comunicação e 

também a possibilidade da internet sem fio, a mesma que a prefeitura já disponibiliza 

em alguns outros pontos públicos, talvez com controle de utilização, porque se ficar 

aberta o tempo inteiro o espaço vai acabar virando um local de frequentadores sem 

controle e não é esse o objetivo, o objetivo é que esse serviço esteja disponível quando 

houver uma situação que houver essa necessidade, quando houver algum velório mesmo 

acontecendo, então esta é a sua solicitação de que seja disponibilizada a internet gratuita 

nos períodos que forem necessários e mais tomadas, para dar um pouco mais de 

conforto para as pessoas que acompanham o velório lá na Casa Mortuária, então pede o 

apoio e a colaboração dos companheiros. Não havendo 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 39/2.017 – do vereador Luiz Carlos Gomes. O 

vereador Luiz Carlos diz que essa indicação que está fazendo é no Bairro Verde, essa 

rua é do antigo britador até a Serraria Lando, criou uma valeta toda na direita, tem meia 

pista só, está muito feio aquilo lá, está desleixado aquele bairro, foi feita as casas lá e 

faz tempo que não foi nem patrolado lá, então que fosse feito tubulação e fosse feito 

asfalto, na verdade tinha pedido para fazer asfalto ou calçamento em todo Bairro Verde, 

mas seria essa a sua indicação. O vereador Jhonatan diz que historicamente o Bairro 

Verde, se observa como o vereador colocou que é o lugar mais negligenciado de nossa 

cidade, tem as menores condições de estrutura, então concorda plenamente, é necessário 

fazer uma tubulação para o escoamento da água, fazer um calçamento ou asfalto, enfim 

da maneira que a população de lá escolher, mas é totalmente a favor a indicação do 

vereador. O vereador Alcides diz que com certeza, se é para melhorar o bairro tem que 

ser feito, até acha que não tem sistema de esgoto lá também, então teria que pegar e 

fazer tudo, para que se faça logo uma coisa bem feita, com certeza é favorável. A 

vereadora Marli diz que no ano passado já foi procurada por pessoas que moram lá, mas 

como todos sabem era ano eleitoral, aí não se podia fazer muita coisa, mas tem que ser 

ajeitado aqui lá, faz tempo que aquela rua está feia, tem que fazer um calçamento ou 

asfalto em todos Bairro, tem bastante moradores lá e eles merecem, parabéns ao 

vereador pela indicação. 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 007/2.017 – Abre crédito suplementar por conta de 

anulação parcial ou total de dotação orçamentária do orçamento vigente no valor de R$ 

76.491,88. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua segunda 

votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em 

discussão o Projeto de Lei Nº 009/2.017 - Institui o Programa de recuperação de 

créditos municipais, 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 coloca em discussão o Regime do Projeto de Lei Nº 12/2.017 – 

Autoriza a Firmar Convênio com a Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira. Não havendo 

nada a discutir a Presidente coloca o regime em votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão o Regime do Projeto de Lei 

Nº 15/2.017 – Dispõe sobre a realização de despesas com à confraternização dos 

funcionários relativa ao dia do trabalhador, para o ano de 2.017, e dá outras 

providências. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o regime em votação o 

qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os Vereadores 

agradecem a Deus por mais uma sessão, bem como desejam uma boa semana a todos. O 

vereador Luiz agradece a Maristela, a Suzi que vieram aqui explanar hoje sobre o 

projeto integrar que foi muito bem colocado e lhe tirou todas as dúvidas, então quer 

parabenizá-los e também quer pedir a assessora para fazer uma indicação, porque esteve 

olhando no estatuto do servidor, aonde que se pudesse fazer uma revisão, aonde que tem  



 

 

algumas partes que o servidor, que na sua opinião é prejudicado, como se uma mãe 

pegar atestado médico durante um período ela perde o direito da licença, então quer que 

faça uma indicação para que seja revisto e outra aproveitando também para fazer outra 

indicação já que tinha feito para hoje para que seja asfalto ou calçamento no Bairro 

Verde. A vereadora Claudia também agradece o pessoal que veio trazer mais 

informações sobre o projeto integrar, é claro que deveriam ter participado da audiência 

pública, puxemos a nossa orelha, mas mesmo assim a oportunidade existiu para que 

viessem até aqui e trouxessem um pouco mais de informações em relação a essa 

questão. Na semana passada tinha comentado também, agradecido e agora vai fazer 

pessoalmente a Suzi o agradecimento pela resposta do seletivo, já conversaram um 

pouco ali fora, porque houve uma nova retificação do edital tratando dos cargos, a 

nomenclatura dos cargos foi modificada em virtude da legislação municipal, e então 

perguntou como se procedia, então todas as pessoas inscritas serão comunicadas ou já 

foram com certeza e vão ter suas inscrições remanejadas para os cargos que tem a 

mesma proporção, a mesma atividade, já está tudo encaminhado então. Gostaria de falar 

um pouquinho hoje sobre o reajuste, já entrou para leitura o projeto do reajuste do 

salários dos servidores públicos, as ele não foi votado ainda, provavelmente virá 

novamente e esperamos que venha com novidades positivas, mas quis fazer um 

levantamento histórico dos reajustes dos salários dos servidores municipais, até para a 

gente ter uma visão geral porque você olha para uma situação somente daquele ano, ou 

daquele índice, que é o índice que nos embasa que é o INPC, a gente vê muitas 

discussões, os próprios funcionários devem pensar isso, e eles procuram os vereadores e 

conversam e perguntam, mas não é a inflação, não é o INPC, o que que é. A nossa 

legislação fala do INPC, mas o índice da inflação ele foi um pouquinho maior e aí eles 

discutem porque um, porque outro, mas essa nossa lei fala em INPC e a gente precisa 

respeitar isso, as se trata de INPC como o mínimo, não trata como limite e aí nesse 

levantamento que fez, nós teremos assim, 2016 tivemos um reajuste de 10,47%  que foi 

o INPC da época, 2015 foi 8,42% o INPC, 2014 o aumento foi de 8%, mas o INPC era 

de 5,62%, então a prefeitura ofereceu como ganho real 2,38% para melhorar um 

pouquinho esse índice, em 2013 o INPC foi de 7,22%, mas o aumento foi de 8%, que a 

prefeitura ofereceu 0,78% para complementar, 2012 o INPC foi parecido com o desse 

ano 4,78% e aí nós tivemos um ganho real de 2,22% para se chegar a um aumento de 

7% naquele ano, 2011 o INPC 6,31% com reajuste real de 0,79% com aumento de 

7,1%, 2010 INPC 5,58% mas o aumento foi de 6%, porque 0,52% foi dado pela 

prefeitura, 2009, 5,73% INPC com reajuste de 2,07% dado pela prefeitura, chegamos a 

8%, 2008 foi o INPC mais baixo e o aumento mais baixo que se teve foi 3,19%, então o 

mais baixo de toda essa linha de tempo foi lá em 2008, foi quando logo depois que 

chegou esse aumento houve uma reforma administrativa de todos aqueles cargos que 

tinham salários muito baixos que tiveram então um reajuste, então o reajuste para todos 

acabou sendo menor em virtude dessa reforma administrativa, mas historicamente é  



 

 

dessa forma que os reajustes vieram acontecendo alguns anos, seguindo somente o 

INPC e outros anos para melhorar um pouco esse índice tendo uma parcela própria que 

a prefeitura coloca para melhorar, então daqui uns dias irão discutir isso aqui de novo e 

então acha importante rever essas questões também e temos também hoje a entrada do 

projeto de lei onde irão falar um pouco das festividades de Primeiro de Maio, é muito 

importante e todos os anos a prefeitura faz e esse ano não vai ser diferente, e os 

funcionários realmente merecem todo esse carinho, toda essa atenção, toda essa 

homenagem que o dia do trabalhador vai trazer para todos nós, mas tomara também que 

venha acompanhado de uma boa notícia do reajuste salarial, que não seja um momento 

de festa naquele momento, mas que esse valor que venha a ser o salário de todos os 

funcionários ele possa estar acontecendo todos os meses do ano, com certeza vamos ter 

boas noticias em relação a isso. A vereadora Marli diz que sobre o reajuste dos salários, 

tiveram a reunião das comissões e chamara o secretário Giovani e pediram para que 

fosse aumentado um pouco mais o valor, mas ele falou que é quase cem por cento que 

irá continuar esse mesmo valor, e isso lhe deixa triste porque parece que os nossos 

funcionários estão sendo esquecidos, deixados de lado, porque com esse aumento de 

quatro ponto cinquenta e sete, quem ganha mil reais dá quarenta e poucos reais, o que se 

faz com isso no mercado, as coisas aumentam quase todo dia, então não tomara que no 

dia da confraternização tenham uma boa noticia, mas acha que vai ser esse valor 

mesmo. E sobre o hospital fica contente que o prefeito tenha mandato outro projeto com 

outro valor porque com o valor de antes o hospital iria fechar as portas, então 

conversaram com o prefeito e conseguiram esse aumento. O vereador Jhonatan diz que 

aproveitando essa discussão a respeito do aumento, do reajuste, como já continuou 

sendo feito nos dois últimos anos, acha pouco 4,57%, mas nesse momento de crise que 

não é de hoje, que é a mesma questão dos dois últimos anos veio apenas o INPC 

reajustado, acha que deveria ser um pouco mais, de repente fazer uma negociação se 

não pode comprometer mais a folha de pagamento, numa dessas podem estar 

negociando a questão do aumento do vale alimentação, porque acredita que todos sabem 

que nos últimos quatro anos foi aumentado de duzentos e dez, duzentos e vinte para 

duzentos e oitenta, então o impacto na folha é muito grande, fica sentido de ser um valor 

tão baixo, apenas reajustando, mas a gente vendo a realidade financeira hoje da 

prefeitura seja o coerente a ser feito para que no futuro, inclusive um pedido do 

vereador Alcides já na primeira reunião que tiveram com o secretário de administração 

é a mudança desse reajuste para passar para janeiro, se tivesse sido feito isso já o 

reajuste seria de 6,29% que foi a inflação de dois mil e dezesseis, então acredita que 

esse pedido do vereador Alcides de uma maneira informal, mas já confirmada pelo 

secretário que vai passar a partir de janeiro, vai melhorar essa questão dos reajustes e da 

data base do reajuste, assim ficou março a março, onde acabaram perdendo quase dois 

por cento. Também quer deixar registrado o agradecimento a presidente dessa casa na 

ocasião de que não nesse domingo, mas no outro teve a Convenção do Partido dos  



 

 

Trabalhadores aqui nessa casa, então quer deixar o agradecimento público pela cessão 

do espaço. A respeito do hospital deu um aumento de oito vírgula cinco por cento com 

relação ao convenio do ano passado, um valor muito significativo, acredita que a soma 

de forças de todos os vereadores aqui indiferente de partido, de posição partidária surtiu 

efeito que foi o aumento do convênio, também cobraram, já que lhes cobraram o 

reajuste de valores, também estão cobrando mais responsabilidade, já é gerido com 

responsabilidade, mas sempre mais responsabilidade na gestão dos recursos e 

principalmente na cobrança do assunto dos profissionais lá, a gente sabe que tem 

profissionais qualificados, capacitados que estão lá, mas escutam algumas reclamações 

referente algumas situações específicas e pontuais, mas que não poderiam estar 

acontecendo e para fechar quer dizer que se sente frustrado, desanimado e muito 

desrespeitado em saber que em dois mil e treze entrou nessa casa e botou uma lei para 

colocar, tentar moralizar a coisa pública, que era a lei do Ficha Limpa Municipal e o 

projeto simplesmente foi jogado de canto, na verdade sem respeito nenhum não com o 

vereador, mas sim com o Legislativo, sem nenhum respeito ao Poder dessa casa que 

aprovou em duas votações, com emendas, discussões e tudo mais e ele simplesmente foi 

jogado de lado e com todo respeito que tem com todas as pessoas que participaram da 

administração anterior,  mas isso aí é coisa de várzea, isso aí não pode acontecer, é um 

absurdo uma lei ser aprovada na Câmara de Vereadores e o prefeito simplesmente nem 

dar bola, jogar de canto uma lei de suma importância, que todo mundo sabe a 

importância da Lei do Ficha Limpa e acredita que não exista nenhuma pessoa que seja 

contra, então fica muito triste com isso, já veio a confirmar a suspeita que tinham que o 

objeto não havia sancionado, nem publicado, nem coisa nenhuma, então o porque que 

não foi feito isso, não sabe, acha que cada um deve tirar suas próprias conclusões, mas 

isso é uma coisa que deveria causar indignação a todos, como volta a repetir foi um 

desrespeito ao Poder Legislativo, não foi um desrespeito ao vereador Jhonny, foi um 

desrespeito a todos que naquele momento tiveram aqui, discutiram e aprovaram aquele 

projeto. O vereador Alcides agradece ao pessoal da Cultura pela explanação do Projeto 

deles, para os vereadores é importante, vejam da importância de que é virem prestar 

esses esclarecimentos, apresentarem o trabalho de vocês, chamaram o prefeito e o 

secretário de administração para que se aumentasse o valor do convênio do hospital, se 

fossem ficar quietos seria aquele valor, então é importante estar a par do que se passa, 

essa é a importância de vocês terem vindo aqui, é bom para os vereadores porque lá fora 

sabem o que falar e dizer o que está acontecendo, parabéns para vocês. Quanto ao 

projeto da Ficha Limpa Jhonny, ficam triste, uma porque também é vereador e hoje na 

crise política que estão passando tem até vergonha lá fora de dizer que é vereador, 

porque não vêem mais  nada de bom no jornal, é só roubo e roubo. Estava em Chapecó 

ontem e jamais vai falar que é vereador também, porque vão chamar de ladrão também, 

porque a classe política está tão baixa que às vezes tem vergonha de aprovar uma lei, 

fazem uma lei, ela é aprovada e não é nem sancionada, é triste saber disso aí, não  



 

 

importa se era companheiro ou não era, é vergonhoso, triste mesmo, isso é tapar o sol 

com a peneira, mas falou do hospital e gostaria de agradecer a administração por ter 

atendido um pedido dos vereadores para darem um aumento e não vai falar sobre o 

aumento do reajuste porque o projeto não veio ainda, conversaram com o secretário, 

porque o prefeito não veio, pediram para que eles abrissem a mão um pouquinho, para 

que ajudasse os servidores, são todas pessoas que precisam, quem ganha dois mil reais o 

reajuste é bom, mas para quem está ganhando hoje menos que o mínimo vai ser meio 

triste, então espera que o projeto venha com uma mudança. O vereador Altair diz que 

gostaria de ver com a assessora porque aquele asfalto de Linha Divisa que é novo, já 

está levantando buracos, então teria que ver para não deixar estraga. A Presidente 

agradece ao pessoal que veio explanar sobre o projeto, pois isso motiva mais os 

vereadores a aprovarem, apoiarem porque é algo que vai ser bom para o nosso 

município, tanto para os agricultores, tanto para os hoteleiros, comércio, enfim para 

todos porque vai ajudar a divulgar muito o nosso município. A Presidente também 

agradece a presença de todos. 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 18 de Abril 

de 2.017. 
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