
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.213  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 1º DE AGOSTO DE 2.017. 

 

 

 

 

Ao primeiro dia do mês de agosto 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 a assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 

17/07/2.017. 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: Edital de 

Convocação para Assembleia Ordinária da AVAUC, Ofícios de Liberações de 

Recursos, Convite da Apap – Associação Amigos Protetores dos Animais de Piratuba –

SC, Ofício nº 28/04/2.017 – do Deputado Dóia Guglielmi – Líder da Bancada PSDB-

SC, Ofício nº 507/2.017 – da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, 

Ofício nº 0421/2017 – da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Ofício nº 

762/2.017 – do Gabinete do Deputado Valdir Vital Cobalchini, Ofício nº 383/2.017 do 

Ministério Público de Santa Catarina, Convite da Prefeitura Municipal de Concórdia, 

Requerimento para Uso da Palavra em Sessão – do senhor Werno Dhein – Presidente da 

Sociedade Coral Harmonia,  Ofício nº 070/2.017 – da Superintendente da Fundação de 

Cultura e Eventos –Resposta Solicitação da Vereadora Claudia Jung, Edital de 

Convocação para Composição do Conselho de Alimentação Escolar – CAE do 

Município de Piratuba – SC para o Biênio 2.017/2.019, Ofício nº 278/2.017 –  da 

Secretaria Municipal de Educação e Esportes -  Resposta Solicitação da vereadora Marli 

Buselato. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 223/2.017 – Resposta do Ofício CV/124/2.017, 

Ofício Nº 224/2.017 – Resposta do Ofício CV/125/2.017, Ofício Nº 227/2.017 – 

Encaminha Leis nº 1.410/2.017, 1.411/2.017 e 1.412/2.017 de 14 de julho de 2.017 e 

Lei Complementar nº 082/2.017, de 18 de julho de 2.017, Mensagem Nº 36/2.017 – do 

Projeto de Lei Nº 32/2.017 – Autoriza a concessão de bem imóvel municipal mediante 

Termo de Cessão de Uso e dá outras providências, para implantação da Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE, Mensagem Nº 37/2.017 – do Projeto de Lei Nº 33/2.017 – 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com a alimentação no período 

de realização da Etapa Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina – JASC.  



 

 

 

 DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 67/2.017 – Solicita que seja feita uma Rótula, na 

esquina da subida das Pontes ( em frente ao Paulo Tintas) – do vereador Alcides 

Gomes. Após as leituras a Presidente cede espaço para uso da palavra do Senhor Werno 

Dhein – Presidente da Sociedade Coral Harmonia. ORDEM DO DIA: Em seguida a 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 67/2.017 – do vereador Alcides Gomes. 

O vereador Alcides diz que foi procurado por várias pessoas para fazer essa indicação 

que acham que deveria existir um trevo ali, porque na verdade o pessoal vem sentido do 

balneário para a ponte e às vezes manobram e fazem o contorno ali, e não pode, é 

proibido e se não fizerem ali, tem que fazer toda a volta para voltar lá, então fazendo 

uma rótula, não precisa ser um chafariz, mas uma rótula, isso seria bom, porque tem 

muita gente que vai contramão ali, e ainda que não deu nenhum acidente e é uma coisa 

que não se torna caro, custa barato, Acha importante, porque sinaleira não tem como 

colocar, foi mudado e ajudou, mas ainda poderia melhorar um pouco mais, então pede o 

apoio dos vereadores e espera que o executivo faça. O vereador Jhonatan diz que já foi 

procurado com essa mesma solicitação do vereador Alcides e concorda plenamente, até 

agora não aconteceu nenhum problema ali, mas acredita que pelo menos uns sessenta 

por cento do pessoal que passa ali e vai fazer o retorno pega e faz ali e não na volta, 

então concorda com a indicação do vereador e pode ter certeza do apoio junto ao 

executivo para essa realização. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a 

indicação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. PALAVRA LIVRE: 

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

O vereador Luiz Gomes agradece a presença do Coral e diz que foi muito boa a 

explanação e até se compromete em ir assistir o ensaio porque acha muito lindo. 

Também parabeniza a administração pela festa do agricultor que teve no dia vinte e três 

e a comunidade de Linha São José, pois foi um sucesso, e também ao pessoal da 

secretaria de agricultura que organizou, pois foi um sucesso. A vereadora Claudia 

também agradece a presença do seu Werno que veio trazer esclarecimentos, e foi muito 

interessante ouvi-lo e talvez numa outra ocasião com uma cuia de chimarrão, porque 

tem muita história para contar, são memórias vivas de toda essa história que o Coral 

trouxe para Piratuba e é um orgulho poder contribuir, nem sempre sabem como, mas 

agora o seu Werno deu várias sugestões de como podem contribuir e com certeza 

querem engrandecer cada vez mais o trabalho do coral, para que possam continuar com 

esse belo trabalho que vem fazendo. Gostaria de pedir para a assessora para fazer cópias 

daqueles ofícios de resposta, aquele que veio da cultura com os eventos e o outro que 

era sobre os recursos para festividades que veio da prefeitura a resposta. O vereador 

Luiz Henrique diz que em algumas sessões atrás a vereadora questionou a falta de 

alimento na creche, então como legislador e com a função de fiscalizar, junto com o 

vereador Jhonny foram até o local para fiscalizar e pedir o que havia acontecido, pois 

ficaram preocupados com a situação, porque falta de alimento em uma escola não pode  



 

 

 

acontecer nunca, então tiveram a oportunidade de chegar lá e conversar com a diretora, 

a secretaria e também com a nutricionista que entende da área e pediram o que havia 

acontecido e elas esclareceram como foi lido no ofício, lhes repassaram a alimentação 

que é feita e até questionaram as merendeiras, que é quem cuida da alimentação e sabe 

da alimentação, se a vereadora que questionou a falta de alimento já havia aparecido na 

creche que está registrado em ata, e elas lhes confirmaram que a vereadora nunca havia 

aparecido lá, então coloca que gosta de falar o que vê, trazer afirmações do que tem 

certeza do que está vendo, então ninguém para falar se falta alimento do que as 

merendeiras, então acha que é valida a preocupação e felizmente não há nenhuma falta 

de alimento em nenhuma das nossas escolas e nem nas creches, as vezes a vereadora se 

precipitou ou algo do tipo. O vereador Evelásio diz que é importante que o senhor 

Werno veio colocar sobre o trabalho do Coral, até para futuramente algumas pessoas 

que tiverem interesse de conhecer melhor procurar o coral. A vereadora Marli diz que o 

Coral tem muita importância, uma vez até era coralista, até tentou por um tempo, mas 

era muito envergonhada, hoje se fosse cantar no coral já ia melhor, mas sempre no que 

pode ajudar, ajudou e o que depender dos vereadores estão aí para ajudar. Também quer 

falar sobre o ofício que lhe mandaram, teve reclamações de pais, não vai citar mais 

ninguém e tem prova que esteve lá na creche na hora do lanche e viu com seus próprios 

olhos o que as crianças estavam comendo, então em outra oportunidade que ir lá quer 

gravar, mas que tem prova que foi lá, tem, mas está bom assim, deixa assim que está 

cada vez melhor. O vereador Jhonatan diz querer agradecer esse trabalho realizado pelo 

coral, sabe que para manter uma entidade não é fácil, às vezes falta gente, às vezes falta 

recurso, às vezes falta tempo, então estar levando uma entidade com quase cinquenta 

anos de história é uma vitória enorme, então deixa os parabéns e dizer que sempre 

participa também, principalmente no encontro dos corais, acha uma questão muito 

bonita essa questão dos corais e todos os incentivos que estiver ao alcance dos 

vereadores podem ter certeza que podem estar contando tanto no seu mandato, tanto 

como pessoa física, vamos dizer assim. Achou bem interessante a questão da busca que 

as entidades tem que fazer uma rifa, uma promoção e agora com a nova lei dos 

convênios começou a ficar cada vez mais complicado em algumas entidades se manter 

pela questão do poder público não poder fazer convênio direto com as entidades de uma 

forma mais simplificada, então tem certeza que são guerreiros em estar mantendo o 

coral em pé, podem então estar sempre contanto com os vereadores. Quer também 

deixar aqui registrado os parabéns para a comunidade de Linha São José pela 

organização da festa do agricultor, pelo empenho da secretaria de agricultura e do 

governo municipal de estar deixando toda área com uma condição boa para a festa, lhe 

surpreendeu com o número de pessoas, deu bastante gente, deu um dia bonito, um 

tempo com sol, então realmente a participação tanto da comunidade, como das 

comunidades vizinhas, tiveram a novidade do sorteio de brindes também para os  



 

 

 

agricultores, a premiação não só dos vencedores do concurso da terneira, mas também 

dos participantes, o que da um incentivo a mais para as pessoas estarem expondo seus 

animais aí nos próximos anos também. Quer deixar aqui também um alerta a todos que 

amanhã tem a votação da aceitação ou não da denuncia contra o presidente Temer, 

então acredita que seja bem interessante estarem cuidando essa votação, principalmente 

dos deputados de Santa Catarina, principalmente ainda dos deputados que receberam 

voto aqui em Piratuba, que foram trabalhado o nome deles aqui em Piratuba, destaca 

aqui Valdir Colatto, Maldaner, Pedro Uczai, Tebaldi, os que lembra agora, são os quatro 

mais votado, para verem o posicionamento deles frente a essas denuncias. Referente ao 

ofício da secretaria de educação, estiveram lá para estarem conferindo essa situação da 

merenda, eles colocaram que realmente a falta de merenda não existia, houveram 

alguma readequações no cardápio sim, mas nada que comprometesse a alimentação das 

crianças lá, entende a preocupação da vereadora é a mesma dos vereadores da situação 

de estar sendo um serviço bem feito, uma alimentação saudável, balanceada e bem feita 

para as crianças, mas por enquanto como foi nos passado de forma oficial, não ocorreu 

o fato de estar faltando merenda, ou mesmo questionando a qualidade dela, acredita que 

deva continuar nesse mesmo caminho de estarem realizando uma merenda 

acompanhada de uma nutricionista. Também deixa marcada a reunião das comissões 

que é presidente para segunda –feira, ás 8:30 horas. O vereador Alcides cumprimenta o 

seu Werno, o seu Frederico e a dna. Minda que também são quase fundadores do coral e 

dizer da preocupação com o coral, fez a indicação junto com o vereador Luiz, pois estão 

preocupados, e na verdade não citaram a idade, citaram que de repente poderia ter vindo 

junto com o município, porque não sabiam a idade certa do Coral, foi essa a colocação 

dos vereadores, está preocupado porque acompanhou bastante o coral, quando 

trabalhava na prefeitura, era funcionário público, levava o coral para várias cidades do 

Rio Grande do Sul, para o Paraná, então sempre acompanhou o coral e gostava de ouvir 

e a preocupação agora cada vez pesa mais e como o vereador Jhonny colocou hoje está 

sendo difícil o município manter convenio com as entidades filantrópicas, até porque o 

Ministério Público está proibindo e na indicação pediram para que o executivo ache um 

meio de ajudar o coral, porque sabem que se manter com as próprias pernas não é fácil, 

a gente sabe que há vários anos o município, nas outras administrações vem sempre 

repassando recurso através de convenio para ajudar o coral, então é essa a preocupação, 

querem que mantenham o coral por muitos e muitos anos. Sobre a festa do agricultor 

não pode participar, mas fica feliz em saber, pois há muitos anos vinha fazendo 

indicação para que fossem sorteados produtos, que descem incentivos ao agricultor, pois 

é uma festa do agricultor e pelo que soube foi feito esse sistema de premiação com 

adubo, uréia, semente, enfim vem de encontro com a necessidade dos agricultores, e 

pelo que lhe contaram a festa deu boa. Sobre a votação de amanhã, tem até vergonha de 

falar porque é político também, mas o que está acontecendo em nosso país é uma  



 

 

 

barbaridade, espera que amanhã os Deputados criem vergonha na cara e votem para tirar 

aquele homem de lá, porque ele vai acabar com o país, negociando do jeito que está, e 

ficar falando aqui pouco vai adiantar, o país inteiro não vai ouvir  que estão falando, 

mas é bom para nós que também votamos que saibamos na hora de votar, pois já sabe o 

que vai fazer na campanha. A Presidente também deixa registrado os parabéns a 

administração, a secretaria de agricultura, juntamente com a comunidade de Linha São 

José, como já foi pronunciado por outros vereadores pela belíssima festa, pela 

premiação, foi distribuído sessenta prêmios de sacas de insumos, entre uréia, coperpasto 

e o adubo químico, isso beneficiou muito, isso incentiva nos momentos de crise que a 

gente está vivendo, a prefeitura olhar de uma forma diferente para o nosso agricultor 

que é a base de tudo, do nosso município principalmente, que é agricultura e turismo, 

então a prefeitura, a administração, enfim o pessoal que organizou  está de parabéns. 

Quer também agradecer a presença do seu Werno, fazendo uso da palavra e 

esclarecendo coisas que até a vereadora que foi participante do coral e quer ver se volta, 

pois devido há muito compromisso não conseguiu mais conciliar, mas tem muitas coisas 

que às vezes a gente acompanha, mas não sabe a origem, e às vezes não está por dentro 

de todo um trabalho que rola por trás dos bastidores para manter em pé, para manter 

com sustentabilidade, para poder se destacar, participar, enfim acha uma coisa linda, 

natural e acha que devia mais pessoas se impor, se dedicar de repente um pouquinho, 

então em nome da câmara agradece e como pessoa admira muito, gosta disso e com 

certeza terá o seu apoio. Agradece também a presença do vereador de Concórdia, 

presidente da AVAUC. 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 1º de Agosto de 

2.017. 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  

                                            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


