
 

 

 

 

ATA Nº 2.225  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2.017. 

 

 

Aos sete dias do mês de novembro 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 31/10/2.017. 

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: Convite da 

Secretaria de Educação e Esportes para o 1º Show de Talentos, Ofício Nº 460/2.017 – 

do Deputado Neodi Saretta, Ofícios de Liberações de Recursos, Convite para exposição 

de Filme – Ernói Matiello, Ofício Nº 115/2.017 – da Secretaria de Estado da Segurança 

Publica – Pelotão da Polícia Militar de Piratuba. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 

344/2.017 – Resposta do Ofício CV/218/2.017 – Solicitação vereadora Claudia P. Jung, 

Ofício Nº 345/2.017 – Resposta do Ofício CV/221/2.017 – Solicitação da vereadora 

Claudia P. Jung, Ofício Nº 347/2.017 – Resposta do Ofício CV/238/2.017, Ofício Nº 

348/2.017 – Resposta do Ofício CV/200/2.017 – Solicitação da vereadora Claudia P. 

Jung, Mensagem Nº 059/2.017 – do Projeto de Lei Nº 050/2.017 – Estima a receita e 

Fixa a despesa do Município de Piratuba para o exercício financeiro de 2.018 e dá 

outras providências. DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei Legislativo Nº 06/2.017 – 

Institui a Campanha Setembro Verde, no âmbito do Município de Piratuba, Indicação 

Nº 081/2.017 – Solicita que seja alterado o parágrafo 5º do artigo 2º da lei 1.046/2.009, 

que acrescentado como isenta a Escola Estadual Carlos Chagas nos eventos para 

formatura. – do vereador Luiz Henrique da Silva. Após as Leituras tivemos o Uso da 

Palavra do senhor Deoclecio Cleber Potrich, que solicitou Uso da Tribuna. ORDEM 

DO DIA: Após o uso da Palavra a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

081/2.017 – do vereador Luiz H. da Silva. O vereador Luiz Henrique diz que foi 

procurado pela diretora do Colégio Estadual Carlos Chagas, a Catarina Minks para que 

fosse feita essa alteração do parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 1.046/2.009 para isentar o 

Colégio Carlos Chagas para que quando tem o baile de formatura dos terceiros anos, 

para que isentassem o pagamento do aluguel, então achou que seria viável e é justo 

isentar esse colégio do pagamento do aluguel, pois todos os alunos que frequentam o 

colégio Carlos Chagas são alunos do nosso município, ou quase a maioria, são de 

famílias piratubenses, então acha que eles tem todo direito. Há anos atrás o colégio era 

no município de Ipira, então tinha essa justificativa de não poder isentar do aluguel  



 

 

 

porque o colégio era no município de Ipira, mas agora como a escola está sediada no 

município de Piratuba, acha que seria justo que fizessem essa força, pede o apoio para 

que seja alterado esse parágrafo e isentasse o colégio Carlos Chagas de pagar o aluguel 

do centro de eventos nas formaturas, pois envolve educação e para educação a gente 

tem que incentivar sempre que for possível. O vereador Jhonatan diz ser a favor e 

inclusive acredita que de repente fosse também cedida uma data para uma promoção, 

uma janta, uma coisa assim, não só também para o Carlos Chagas, mas para as outras 

escolas também, uma promoção dentro do ano para poder arrecadar recurso para a 

formatura porque tem um custo, não é pouco e a gente sabe que as condições da nossa 

população não são as melhores, então além dessa questão também acha importante uma 

data para uma promoção, é totalmente favorável. O vereador Luiz Henrique diz que 

esqueceu de comentar, pois quando estava conversando com a Catarina ela lhe falou que 

o lucro do baile fica para a APP, então é investido na escola também, então fica na 

escola, porque antigamente era gasto com viagens, mas agora é investido na 

infraestrutura da escola em educação. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

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

Presidente solicita a secretaria 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 43/2.017 – Dispõe sobre a 

desafetação de bem público e autorização de sua alienação. Após as leituras a Presidente 

coloca o projeto em discussão. A vereadora Marli diz que ontem nas Comissões quando 

se reuniram com os vereadores tinham falado para que essa comionete fosse doada para 

a saúde, já que a saúde precisa de bastante carro, sempre tem bastante carro para lá e 

para cá e um carro desse seria bom para viajar, tipo para Florianópolis, Chapecó, 

deixassem esse carro para viagens mais longe, foi mandado um ofício para o prefeito e 

prefeito mandou de volta dizendo que não vai ser colocado para a saúde, mas daí era 

para ir para leilão por cinquenta e cinco mil, ainda que agora aumentaram para setenta 

mil, mas é contra colocar essa camionete para leilão por este valor, se fosse passar para 

saúde tudo bem. O vereador Jhonatan diz acreditar realmente que o valor seja mais um 

chamarisco para o leilão, hoje seria um valor de setenta mil reais, o preço inicial do 

leilão e acredita que o ideal seria mandar para a saúde só que o preço da camionete se 

sair a setenta, setenta e cinco, oitenta da para comprar dois carros para a saúde, inclusive 

essa semana foi recebido quatro veículos novos, e se não se engana dois é para a saúde, 

mas concorda que deveria ir para a saúde, mas a gente autoriza o leilão, ele vai ser feito 

e esse leilão vai ser utilizado para compra de ônibus escolares, pois o ultimo que foi 

comprado, não foi ganhado do governo, se não se engana foi em dois mil e nove, tem 

que conferir essa informação, pois não tem absoluta certeza, então para estar utilizando 

esse dinheiro para estar renovando a frota da educação. O vereador Alcides pede a 

assessora para que leia o ofício de novo, pois também foi um que foi favorável a fazer  



 

 

uma doação, até porque a primeiro proposta do leilão era cinquenta e cinco mil, muito 

baixa, é claro que se for o preço de hoje da tabela ninguém vai dar mais, então não tem 

jeito, tem que fazer a menos para dar andamento ao leilão, mas gostaria de ver o ofício 

porque acha que deveriam fazer uma emenda no projeto. A assessora então lê o ofício 

novamente. Após o vereador Alcides diz que não está incluso nesse projeto, não tem 

nada a ver com o projeto. A assessora então explica o projeto. O vereador Alcides diz 

que a camionete estava no outro leilão para venda e não foi vendida. O vereador Luiz 

Henrique diz que provavelmente ela não saia nesse leilão de novo, de repente partindo 

dos cinquenta mil, tem mais o acréscimo do leiloeiro, de sete a dez por cento, mas daí 

de setenta, mais sete a dez por cento, vai quase para oitenta, então acha que ainda não 

sai. O vereador Alcides diz que não tem nada contra de ser setenta, só quer que seja 

certo dentro da lei. O vereador Jhonatan diz que nós já temos uma lei autorizando ela ir 

a leilão. O vereador Alcides diz que aquela lei que foi feita já saiu o leilão, e ela não foi 

vendida no leilão. O vereador Jhonatan diz que na lei não diz o tempo que ela tem que 

ser leiloada, quantas vezes ela tem que ser leiloada, como também acredita que 

aconteceu em outras ocasiões também e foram baixando o preço e sem pedir nova 

autorização da câmara, isso é só procurar aí nos registros da câmara, que com certeza 

tem, enfim esse ato da camionete não tem nada a ver com o projeto quarenta e três, está 

sendo uma polêmica em cima de uma coisa que não pertence ao projeto. A vereadora 

Marli diz que ele está na lei. O vereador Jhonatan diz que está no anexo da ata que não 

pertence a lei. A lei está aqui, todo mundo pode dar uma olhada, no corpo da lei 

inclusive diz os itens. O vereador Alcides diz que na verdade está na tabela aqui os 

setenta mil. O vereador Idenir pergunta para que foi comprada essa camionete naquela 

vez, para uso de que. O vereador Luiz Henrique diz que provavelmente para alguém 

ganhar dinheiro numa comissão, provavelmente. O vereador Idenir diz que viu essa 

camionete entregando rancho, não foi uma vez, nem duas, tem certeza e tem prova que 

viu essa camionete entregando rancho, se isso aí foi comprado para usar para o povo, foi 

para o povo não para entregar rancho. O vereador Luiz Henrique diz que gastaram o 

dinheiro do povo num valor exorbitante e alguém ainda ganhou comissão na venda, isso 

é a resposta do valor da camionete, não foi para a saúde, não foi para a educação, foi 

para passeio do prefeito e coisa, podiam ter comprado um carro bem mais simples que 

nem as outras prefeituras tem e agora nós estamos com o problema aí, mas vamos 

resolver, vamos vender, vamos colocar a leilão e vamos vender. O vereador Jhonatan 

diz que de graça foi dado aquele ônibus da saúde, aquele que foi pago quatrocentos mil 

e foi leiloado de preço inicial a vinte e oito, de graça foi isso. O vereador Luiz Henrique 

diz que aí sim. O vereador Alcides diz que não está discutindo rancho, não está 

discutindo o que a camionete fez, não está discutindo nada disso aí, se deram, ou se 

quiserem dar de presente podem dar, agora quer que seja dentro da lei. A vereadora 

Marli diz que isso sim, tem que ser dentro da lei. O vereador Alcides diz que estando os 

setenta, mas que esteja dentro da lei, como a Ana lhe mostrou, tudo bem, porque acha  



 

 

que colocar em um leilão a preço de tabela, ninguém vai oferecer mais, com certeza, 

então tem que ser um pouco abaixo do valor, mas dentro da lei. Não havendo mais nada 

a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o qual foi aprovado 

por sete votos e a vereadora Marli votou contra. Após 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 045/2.017 – 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 2.017 e dá outras providências. O vereador Jhonatan diz que esse é só 

aumentar o prazo do REFIS para continuar as negociações das dividas que o pessoal 

tem com o setor de educação. 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 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 47/2.017 – Abre crédito especial 

por conta do excesso de arrecadação do orçamento vigente no valor de R$ 5.000,00. 

Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. Não havendo nada a 

discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após 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 048/2.017 – Institui 

Gratificação em regime de Sobreaviso para o Cargo de Técnico em Enfermagem, na 

forma que especifica. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O 

vereador Jhonatan diz que esse é o projeto que estabelece a gratificação para o 

sobreaviso das Técnicas de Enfermagem, acredita que vem a deixar uma escala e uma 

segurança na questão de se ter um profissional disponível em momentos de emergência 

e acredita também, inclusive o vereador Alcides colocou na reunião das comissões que 

deva ser feito algo parecido na questão dos motoristas da saúde, porque normalmente 

vai uma técnica e um motorista junto. O vereador Alcides diz que acha que esse projeto 

vem de bom tamanho, até porque a gente sabe que todos eventos que tem aí tem técnica 

de enfermagem lá trabalhando, isso direto, noite e dia, ontem estava no evento lá no 

centro de eventos e tinha duas técnicas lá trabalhando, então nada mais justo que elas 

receberem o que o motorista ganha quando estão de plantão, de sobreaviso, porque elas 

estão junto acompanhando. Às vezes no domingo elas tem que sair fazer curativo, 

feriado, às vezes tem que deixar de ir num lugar porque tem aquele compromisso para 

ganhar uma hora, assim elas sabem que se ficar de plantão elas vão receber, o que elas 

tem direito, que é quinhentos reais, o que está de bom tamanho e bem merecido. Não 

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

qual foi aprovado por unanimidade. Após 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 

49/2.017 – Autoriza a firmar Termo Aditivo ao Convênio Nº 007/2.017 com a 

Associação Beneficente Piratuba/Ipira e dá outras providências. Após as leituras a 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Jhonatan diz que esse projeto é 

rotineiro, todo ano é feito um aditivo no convênio com o hospital e esse ano vai ser no 

valor de doze mil reais. 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 essa sessão. A 

vereadora Claudia diz querer deixar um registro de parabenização para os alunos que 

foram premiados com medalhas de menção honrosa pela participação na olimpíada de 

matemática, então foram os alunos Henrique Marcon, Ana Paula Minatti e Guilherme 

Wunder, eles estiveram essa semana em Chapecó junto com uma das professoras de 

Matemática recebendo as homenagens relacionadas aos desempenhos deles nas 

olimpíadas de Matemática de 2.015 e de 2.016. A premiação sempre acontece no ano 

posterior a prova e a premiação de 2.016 ela foi cancelada em virtude do acidente que 

houve com a Chapecoense na época que era bem próximo do evento de premiação, 

então nesse ano foram premiados os alunos que tiveram desempenho melhor de toda 

região e Piratuba estava lá representada por esses três alunos aí junto com a professora 

de matemática, então precisa deixar os parabéns para esses alunos que tem bom 

desempenho, que se destacam aí a nível regional e queria deixar o pedido de uma 

indicação organizada para a semana que vem, solicitando reparos no asfalto que tem na 

Comunidade de Lageado Mariano, na área central da comunidade ele está abrindo 

alguns buracos, ainda é pouca coisa, mas gostaria de já pedir uma indicação para fazer 

esses reparos antes que ele fique pior, esse é um asfalto já bem mais antigo e aos poucos 

vai ficando danificado. O vereador Evelásio diz que sobre o encaminhamento de um 

ofício que pediu da prestação de horas dos tratores, recebeu em sua mesa essa prestação, 

só que achou bastante vaga, é uma prestação só dizendo a quantidade de horas que foi 

feita durante os sete meses, não tem o relatório de horas prestadas por operador, não tem 

relatório de horas prestado por mês e nem pra quem foi prestado, simplesmente 

quantidade de horas prestadas, acha que para fazer uma comparação teria que ter a 

quantia de horas que cada operador prestou em cada mês e para quem foi prestada para 

a gente saber se estão fazendo a quantidade de horas relevante ou não. Em relação ao 

esclarecimento que o Cleber veio fazer na Bancada de maneira alguma foi a sua 

intenção prejudicar a pessoa dele, o que falou aqui foi em defesa de terem feito o 

serviço para ele e não para os outros, independente dos serviços, não comentou que não 

deveria ser feito o serviço dele em nenhum momento. Achou que deveriam fazer o dele 

como poderiam fazer o dos outros também, assim como para ele é importante o serviço 

dele, acredita que para os outros seria muito importante o serviço deles também. Se o 

serviço do Molin era em nascente de água, não sabe, mas crê que não era só esse serviço 

que ele tinha, acredita que ele tinha outro serviço também, e se não podia fazer eles  



 

 

 

deveria chegar lá e dizer, não, esse serviço nós não fazemos e desenganar o cara, não 

deixar esperando, esse é seu ponto de vista. Se foi para redes sociais, se deu bate papo, 

se deu auê, não tem culpa, não foi quem colocou, não postou foto em rede nenhuma, 

não comentou nada em rede nenhuma, a única coisa que fez foi comentar aqui na 

câmara que teria sido feito o serviço na comunidade dele e não da dos outros, de 

maneira nenhuma quis prejudicá-lo, pede desculpas, pois se fez isso foi sem querer. A 

vereadora Marli diz que no domingo a noite foi no festival de danças e achou muito 

estranho que o grupo da terceira idade de Piratuba nem se apresentou e conversando 

com o pessoal faz quatorze anos que o grupo da terceira idade e outros grupos de nossa 

cidade fazem a abertura e nesse ano parece que não irão participar de nem uma das 

noites, então achou estranho, pois há quatorze anos que se apresentam o que até dava 

um incentivo para a terceira idade. O vereador Jhonatan diz que falou algumas vezes, já 

pediu uns ofícios e tudo mais para o Denit, Deter, enfim para todo mundo que puder ser 

responsável pelo trevo da 153 com a 390 e deixar registrado então que o Deputado 

Neodi Saretta fez uma indicação na Assembleia Legislativa pedindo a sinalização tanto 

de pista, quanto de placas e iluminação no local, não é a primeira vez que ele faz essa 

indicação, já fez em outras oportunidades e infelizmente o problema ali persiste, 

principalmente no inverno, pois ali é uma região de bastante neblina, mas esperamos 

que em breve as autoridades competentes tomem providência com respeito a isso. 

Também coloca que foi comentado na semana passada a respeito das luzes do natal de 

Piratuba, aí na praça, bastante iluminação, começou essa semana também a ser 

distribuído pelos canteiros da Avenida, acredita que vai ficar uma decoração muito 

bonita e fazia tempo que Piratuba vem buscando essa questão do natal de se fazer uma 

coisa diferente para chamar mais público para o nosso município e consequentemente 

gerando diversas situações, então acredita que esse ano venha para dar um “bum”, além 

do mais serem todos os objetos, então podem ser guardados, ano que vem pode ser 

ocupado de novo, talvez não no mesmo lugar, mas vai ser ocupado novamente e 

também deixar registrado a participação hoje a tarde na reunião da secretaria de 

agricultura na Linha Serraria e já deixar o convite também para quinta-feira, dia 09, às 

14:00 horas aqui em Lageado Mariano. O vereador Alcides diz que também esteve 

assistindo o festival de danças, estão de parabéns, ano passado era cobrado, esse ano é 

tudo de graça, então chama a atenção do povo para participar, geralmente tem gente que 

mesmo sendo cinco reais reclama para pagar, às vezes para fazer outra coisa não 

reclama, mais para ir lá assistir, prestigiar, reclama, então como dessa vez está sendo de 

graça, acha importante o povo ir, parabéns para a administração. A Presidente agradece 

a presença de todos. Coloca que quando as pessoas se sentem lesadas elas tem o direito 

de vir aqui reivindicar, quando elas são citadas aqui na tribuna elas tem o direito de vir 

aqui esclarecer, cortou ali porque já estava misturando outras coisas, mas esta casa é 

para isso mesmo, todo mundo tem direito de se defender, esclarecer fatos quando são  



 

 

citadas aqui. Também convoca todos os vereadores para uma Sessão Extraordinária, 

amanhã, dia 08/11, às dezoito horas, motivo projeto 043/2.017 para darem andamento a 

esse projeto. 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 07 de Novembro de 

2.017 

 


