
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.222  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2.017. 

 

 

Aos dez 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 03/10/2.017. 

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 

152/2.017 – Da Universidade do Constestado – UNC – Convite para o Fórum 

Ambiental Sul-Americano, com a temática: Ecopolítica, Convite para a 11ª Edição do 

Concurso de Redação do Consórcio Machadinho, que se realizará no dia 25 de outubro 

de 2.017, às 14:00 horas no Centro de Eventos de Piratuba. DO EXECUTIVO: Ofício 

Nº 327/2.017 – Encaminha Lei Nº 1.418/2.017 e Lei Nº 1.419/2.017, Mensagem Nº 

051/2.017 – do Projeto de Lei Nº 44/2.017 – Dispõe sobre as Diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2.018 e dá outras providências, 

Mensagem Nº 052/2.017 – do Projeto de Lei Nº 45/2.017 – Altera redação do parágrafo 

1º do artigo 2º da Lei 1.393/2.017, de 20 de Abril de 2.017, que institui o programa de 

recuperação fiscal de Piratuba – REFIS e dá outras providências, Mensagem Nº 

053/2.017 – do Projeto de Lei Nº 46/2.017 – Autoriza realização de Evento Oficial do 

Município de Piratuba e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Resolução Nº 

09/2.017 – Altera a Resolução Nº 10/2.008 de 18 de novembro de 2.008, que Institui e 

fixa tabela de diárias dos agentes políticos, ocupantes de cargos comissionados e 

servidores efetivos nos deslocamentos e afastamentos do município a serviço da Câmara 

Municipal ou em missão de representação e dá outras providências. ORDEM DO DIA: 

Em seguida a Presidente coloca em discussão a Resolução Nº 09/2.017. Não havendo 

nada a discutir a Presidente coloca a resolução em votação a qual foi aprovada por 

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

Nº 046/2.017 - Autoriza realização de Evento Oficial do Município de Piratuba e dá 

outras providências. O vereador Jhonatan diz que acredita que esse era um projeto que 

deveria ter vindo lá em abril ou maio no máximo para dar tempo para a organização de 

uma festa desse porte, mas estamos a quarenta e poucos dias da realização da festa, um 

pouquinho mais, então acha que tem o consenso, já discutiram bastante e inclusive até  



 

 

 

fizeram uma indicação para estarem repassando essa festa para o hospital, então ano que 

vem deve ser repensado e fazer realmente esse repasse ai para o hospital o quanto antes, 

março, abril, maio máximo para poder estar fazendo realmente uma festa bem 

organizada e tudo mais. O vereador Evelásio diz que realmente o que o vereador falou é 

a pura verdade, já haviam comentado aqui se fosse passado para o hospital que fosse 

mais cedo, até por conta da programação, infelizmente está sendo um pouco tarde, mas 

acredita que eles ainda tem tempo para fazer um evento de tamanha importância, e que 

dê um bom lucro para essa entidade. Só tem uma curiosidade, se o evento for realizado 

também na sexta-feira, também será transferido para o hospital? O vereador Jhonatan 

diz que pelo que entendeu, e pelo pouco que leu da lei rapidinho, acha que sim, que fia 

o hospital responsável pela sexta e o sábado ou repasse para uma outra empresa ou 

mesmo organize, entendeu isso. O vereador Alcides diz que tem quarenta dias, na outra 

vez ainda foi mais apertado, de certo já tendo a lei no próximo ano fica mais livre, mas 

antes tarde que não, tomara que continue todo anos sendo transferido para o hospital, é 

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

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

Projeto de Lei Nº 39/2.017 – Dá nome ao Ginásio de Esportes da Escola Professora 

Amélia Poletto Hepp. 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 40/2.017 – Altera a 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. 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 assessora que faça as leituras das Atas dos Pareceres das 

Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Educação, Cultura, Saúde 

e Assistência Social do Projeto de Lei Nº 041/2.017 – Altera a redação dos artigos 1º e 

3º da Lei 554/2.000, que cria o Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, e 

dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto para discussão. 

Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para a sua primeira votação o 

qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida 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, Cultura, Saúde e Assistência Social do Projeto de Lei Nº 

042/2.017 – Autoriza proceder Doação de Bens à Associação de Pais e Professores da 

Escola Municipal de Primeiro Grau Professora Amélia Poletto Hepp, e dá outras 

providências. Não havendo 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 o apoio que os vereadores e companheiros estão 

lhe dando, não por serem adversários políticos, mas estão em uma equipe juntos, muito  



 

 

 

obrigado ao apoio. A vereadora Claudia diz que gostaria de pedir algumas coisas, se for 

possível com a autorização da Presidente, fazer um convite para que o responsável pela 

APAE de Ipira venha a fazer uso da Palavra aqui na câmara e comentar sobre a situação 

da entidade, como forma até de prestação de contas pelos recursos, pelo apoio que a 

câmara dá, mas principalmente para que nós possamos acompanhar e saber quais são as 

condições dessa instituição porque a gente sabe que passou por algumas dificuldades e 

essas doações de alguns itens para eles vai ajudar, mas seria importante, interessante se 

ela pudesse fazer uso da palavra e fazer uma prestação de contas sobre o trabalho na 

APAE. Também quer fazer um pedido de um ofício para a prefeitura no sentido de 

solicitar que haja, sugerir que haja abertura de um edital para apoio a APAP – 

Associação Protetora dos Animais de Piratuba, pois esteve conversando com alguns 

membros da diretoria e eles estão preocupados nessa época do ano com o pouco recurso 

que eles tem e com a demanda principalmente de castrações que tem um custo um 

pouco mais alto do que só a alimentação de alguns animais de rua, e ele já tem o título 

de entidade pública, então gostaria que a prefeitura olhasse com um pouquinho mais de 

atenção para esta entidade e quem sabe abrisse um edital para repasse de um valor 

financeiro ou uma outra forma de apoio a essa instituição para que eles possam manter o 

trabalho deles que é muito importante para a manutenção da saúde inclusive, a APAP 

acaba contribuindo muito nesse sentido. Gostaria de pedir um outro ofício também para 

a secretaria da cidade, e também para o setor de defesa civil, pois alguns moradores 

comentaram de que na Rua Primeiro de Maio, próximo aquele ferro velho, onde a 

prefeitura agora está fazendo aquele calçamento em uma das ruas, na subida, logo mais 

frente tem um barranco com algumas pedras e tem algumas com risco de deslizamento, 

uma delas pelo que relataram já desceu um pouco do que ela estava, eles já conversaram 

com o pessoal da defesa civil, mas ainda não foi resolvido e como o pessoal está 

trabalhando ali por perto, estão as máquinas por ali, gostaria de pedir então que eles 

dessem uma atenção para isso e aproveitassem que esse maquinário está por perto para 

ir lá ver, se não tem nenhum risco, beleza, mas caso tenha um risco, que seja real, 

perigoso dessas pedras caírem na rodovia, que a defesa civil então tome as providências 

necessárias para evitar que isso aconteça. Queria também fazer um comentário que na 

semana passada por força do regimento não pode fazer o esclarecimento, em relação ao 

cálculo do IDEB. O cálculo da nota do IDEB em relação às reprovações. No ano de dois 

mil e dezesseis teve sim várias reprovações e a questão de aprovação e reprovação ela é 

uma decisão que é tomada em conselho de classe pelos professores e não cabe nem a 

secretaria de educação fazer nenhum tipo de mudança nessa decisão, um conselho de 

classe é soberano e houve já lá no mês de abril um comentário de que as reprovações do 

ano passada impactuariam relativamente no próximo IDEB, da prova que vai ser feita 

ainda nesse ano e os resultados vão ser divulgados somente no ano que vem, mas queria 

esclarecer esse equivoco no sentido de que já foi discutido isso até no conselho  



 

 

 

municipal de educação, com a leitura de um documento sobre o resumo técnico do 

MEC explicando como é que se calcula a nota do IDEB. A nota do IDEB tem uma 

fórmula matemática, mas ela considera as reprovações do ano em que se faz a prova, 

então no caso as reprovações de dois mil e dezessete e das turmas que fazem a prova, 

então isso quer dizer que o impacto das turmas de quinto anos, das turmas de nonos 

anos que fazem a prova e por coincidência já houve até uma orientação da secretaria de 

educação de que como é final de ciclo, não deveria ter reprovações nessas turmas, do 

sentido de educação, se discute muito até que ponto vale a pena reprovar ou não 

reprovar, rodar ou não rodar um aluno e até essa é uma questão pedagógica, mas no 

sentido matemático que aqui nós estamos falando as reprovações do ano passado não 

tem nenhuma relação com a próxima nota do IDEB que vai ser divulgada, essa nota vai 

considerar o desempenho desses alunos de quinto e nono ano e as possíveis reprovações 

que tenham nessas turmas, então só gostaria de deixar isso claro para que não haja essa 

interpretação equivocada dessa informação e também quer parabenizar todas as crianças 

pela passagem do dia da criança, agora nessa semana dia doze, Nossa Senhora 

Aparecida também nessa data que sempre nos guie e ilumine no nosso trabalho e na 

segunda-feira dia quinze é dia do professor, então já deixa aqui antecipadamente os 

parabéns, a sua homenagem, o seu reconhecimento, a sua valorização por esses 

profissionais que são responsáveis também por essas notas do IDEB que sai por aí, mas 

que obviamente eles são uma parte de toda engrenagem que é a educação, mas nesse 

momento, dia quinze é o dia deles, então quer deixar essa homenagem. O vereador Luiz 

Henrique diz querer solicitar um ofício ao secretário de saúde só pedindo informações 

sobre as agentes de saúde, como está o atendimento, pois hoje a tarde esteve na 

comunidade de Lageado Mariano e lhe pediram umas informações sobre o atendimento, 

que não estão passando nas casas, então isso lhe preocupa, a questão da saúde todos nós 

temos que nos preocupar, então façam esse favor de encaminhar esse ofício para a 

secretaria de saúde. O vereador Evelásio também deseja um feliz dia das crianças pela 

passagem do dia doze e no dia quinze é dia dos professores, então também desejar um 

feliz dia a eles. A vereadora Marli diz também querer parabenizar o dia das crianças que 

é o nosso futuro e também homenagear o dia dos professores, pois onde não tem um 

bom professor não tem um bom aluno e também pedir que a Nossa Senhora Aparecida, 

o dia dela é o dia doze que ilumine nós todos. O vereador Jhonatan diz que na quinta-

feira passada, como alguns vereadores também estiveram lá acompanhando o 

lançamento do projeto de inverno do turismo do nosso município de Piratuba, aonde 

viram um projeto muito bem elaborado, com uma viabilidade muito alta, nada 

megalomaníaco, coisa que realmente dá para se fazer, um evento glamouroso, na parte 

de baixo do centro de eventos tinha uma decoração diferente também e ficou muito 

surpreso porque não esperava que naquele espaço dava para se fazer uma situação 

daquela e teve também uma amostra gastronômica que foi sensacional, os pratos além  



 

 

 

do bonito aos olhos, eram muito saborosos e esses pratos também vão estar fazendo 

parte de um lançamento gastronômico que vem sendo feito dentro desse projeto de 

turismo de inverno, que faz parte do Sebrae, da CDL, da Associação de Hotéis, 

Balneário, enfim todo mundo do município se mobilizando, isso é muito importante, 

porque a gente vê, e era uma coisa muito falada, o povo tem que se unir, tem que se unir 

o comércio, tem que se unir os hotéis e fazer a coisa acontecer e isso não acontecia e a 

partir do ano passado, desde dois mil e dezesseis quando foi iniciado esse projeto o 

pessoal começou como diz o popular, começou a se coçar, foi de atrás, começou a se 

aperfeiçoar e acredita que vai ser um projeto de muito sucesso, já passaram o calendário 

dos eventos do ano que vem, é no mês de junho e julho e acredita que vai ser bem 

interessante, vai ter festival gastronômico, vai ter uma festa junina com duração de dez 

dias, festival do roupão, enfim é um investimento, que tanto o poder público, quanto o 

privado está fazendo aqui em Piratuba que acredita que venha para aquecer a economia 

e estar gerando emprego, enfim o desenvolvimento do nosso município. A respeito do 

comentário do Jozinão sobre as agentes de saúde, até aonde sabe havia uma contração 

feita de forma ilegal de nove agentes de saúde, por orientação do ministério público elas 

foram exoneradas e agora é para sair um seletivo para contratação dessas agentes de 

saúde, de sete novas agentes de saúde e dois agentes epidemiológicos, que é questão de 

lei esses agentes epidemiológicos. O vereador Alcides diz que vi aproveitar também a 

oportunidade para falar das agentes de saúde, nem ia comentar, mas já que o vereador 

comentou, no seu bairro está sem agente de saúde já faz um bom tempo, a agente de 

saúde está exercendo outra função na secretaria de saúde porque parece que não tinha 

gente, mas acha que é importante as agentes de saúde até para agendamento, tem as 

pessoas que precisam de remédios contínuos, então está meio desnorteado o bairro, até 

foi bom o vereador solicitar esse ofício. Também diz nem saber por onde começar, está 

cansado de mandar ofício para o Deinfra e pedir ajuda do governo, mandaram esses dias 

uma moção para tentar resolver a situação do trevo que dá acesso a Peiritiba, há 153 e 

agora nós temos uma abertura de temporada, já começou praticamente o veraneio e o 

nosso acesso à Capinzal é vergonhoso, acha que deveriam mandar um ofício em nome 

da câmara de vereadores, poderia mandar no seu só, mas como temos vários partidos, 

fazer um ofício para o Deinfra e mandar para cada Deputado representante de cada 

partido que está representando a câmara, manda  um para o Deputado Titon, Deputado 

Sopelsa, Neodi Saretta, Marcos Vieira para que cobrem do governo para que façam ao 

menos um tapa buracos, aquele trecho da Parmalat até Capinzal não tem mais condições 

de andar e esse povo que vem aí para o final do ano, acha que tem ser feito alguma 

coisa, pois se não fizerem vai ficar como está, vai passar mais um final de ano daquele 

jeito, e sabe que os Deputados vão cobrar porque foi um que acompanhou várias 

reuniões sobre esse acesso a barragem, tinha um decreto e o governo revogou para se 

livrar de nós, será que agora nem a SC que dá acesso à Capinzal vão fazer, é preciso  



 

 

fazer alguma coisa, se não se manifestarem vai ficar cada vez pior, então acha que tem 

que fazer algum documento, uma moção e mandar para os representantes, cada vereador 

deixa o nome do seu deputado como número do gabinete e mandar para o Deinfra para 

ver o que está acontecendo. A Presidente diz querer deixar registrado sobre o 

falecimento da Dna. Hilda de Azeredo que é vó do vereador Altair, fez parte do Clube 

de Idosos, foi bem atuante na comunidade, faleceu com oitenta e quatro anos, com 

sessenta e sete anos de casada, vinte e um netos, dezoito bisnetos e um tataraneto, uma 

família linda, grande, então deixa os sentimentos a família. Também quer parabenizar a 

todos os professores, a todas as crianças, porque dia doze é dia da criança e também da 

Nossa Senhora de Aparecida. Rogar a Deus para que os professores, essas crianças 

tenham bastante saúde e tenham uma vida digna de ser humano e também convocar os 

nobres vereadores para se reunirem e discutirem o projeto sobre o estacionamento, 

sentarem todos juntos e rever o quanto antes, porque até veio alguma coisa, mas não 

está legal, então terça-feira às 16horas e 30 minutos. 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 10 de Outubro de 2.017. 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  

                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


