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Aos onze 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 04/04/2.017. 

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 E.M. Ipira 

nº 01/2.017 – Resposta do Ofício CV/060/2.017 – solicitação do vereador Jhonatan 

Spricigo à EPAGRI, Ofício FCEP/Nº 33/2.017 – Resposta da solicitação da vereadora 

Cláudia A.P. Jung, Ofício do vereador Claiton Casagrande da Câmara Municipal de 

Vereadores de Concórdia, Ofício de Liberação de Recurso, Ofício da Comissão 

Eleitoral do SSMCR. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 13/2.017 – do Projeto de Lei 

Nº 11/2.016 – Concede revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Poder 

Executivo, revisão anual dos servidores do Poder Legislativo, dos subsídios dos 

membros do poder, detentores de mandato eletivo e secretários municipais do 

Município e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 29/2.017 – 

Solicita Portal na Entrada do Distrito de Uruguai. – do vereador Luiz Carlos Gomes, 

Indicação Nº 30/2.017 – Solicita concerto da Ponte no Distrito de Uruguai – do 

vereador Luiz Carlos Gomes, Indicação Nº 31/2.017 – Solicita colocação de mais uma 

Lixeira na Comunidade de Linha São Paulo – do vereador Altair de Azeredo, Indicação 

Nº 32/2.017 – Solicita colocação de uma Lixeira Próximo ao Campo de Futebol na 

Comunidade de Lageado Mariano – do vereador Altair de Azeredo, Indicação Nº 

33/2.017 – Solicita colocação de uma Lixeira para recolhimento do Lixo Eletrônico na 

Comunidade de Lageado Mariano – do vereador Altair de Azeredo, Indicação Nº 

34/2.017 – Solicita que seja feito um estacionamento para Motos próximo ao Banco 

Sicredi – do vereador Evelásio A. Vieira. ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente 

coloca em discussão a Indicação Nº 29/2.017 – do vereador Luiz Carlos Gomes. O 

vereador Luiz Gomes diz que como fala na justificativa, foi procurado por moradores de  



 

 

 

Uruguai e está bastante abandonado o Distrito da nossa cidade, aonde que nas quatro 

chegadas para o município está feio, está abandonado faz tempo e tem que arrumar para 

ficar bonito, então algumas pessoas lhe pediram e falaram que já tinha um portal e 

quando veio uma balsa foi arrancado para passar e depois ia ser posto de volta e até hoje 

não foi colocado, então atendendo um pedido da comunidade pede a colaboração dos 

nobres vereadores para que fosse aprovada essa indicação, para que seja embelezado 

aquele distrito. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação para 

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

Indicação Nº 30/2.017 – do vereador Luiz Carlos Gomes. O vereador Luiz Gomes diz 

que essa outra indicação também é do distrito de Uruguai sobre aquela ponte, ela é 

municipal, foi construída na época do Seu Eduardo Muller e acredita que nunca houve 

um reparo, uma reforma, e já faz bastante anos que foi feita, então na gestão passada fez 

a indicação para que fosse concertada e depois repetiu junto com o vereador Jhonny e o 

vereador Ivo, até pediram um laudo e não foi arrumada, então tem sete espaço de 

proteção caída e a comunidade amarrou com arame e está muito feio, conversando com 

o zelador ele falou que na época que foi feita ficou de fazer mais uma camada de 

concreto, então a água empoça naquela ponte e ele até sugeriu que teria que ter uns 

buracos para a água escoar, tinha mais trancou com o tempo e então teria que ir lá e 

abrir, porque quando chove a água fica toda em cima da ponte, então pede a 

colaboração dos vereadores para que fosse aprovada a indicação e que os 

administradores fossem lá e fizessem o serviço junto com Ipira. Até conversou com o 

vereador Leandro Foster e ele ia entrar com a indicação lá em Ipira também com a 

mesma proposta. O vereador Evelásio diz que é bastante a favor dessa indicação, pois 

acha que realmente está precisando de uma melhoria naquela ponte, ela está bem 

degradada, também passa por lá seguidamente e vê que precisa de uma melhoria, então 

é a favor da indicação. O vereador Alcides diz que também com certeza é favorável, e já 

foi favorável em outras vezes para essa indicação e fica até meio preocupado porque já 

foi feita outras indicações nos anos passados e não foi feita e são dois municípios que 

tiveram coragem de construir uma ponte quando não se tinha recurso quase e hoje se 

tem recurso e não foi feito, então tem que fazer quanto antes, se não tem recurso para 

erguer quatro, cinco corrimão lá no passeio, tem que ser feito sim, então tomara que 

façam. A vereadora Marli diz que também é favorável, somente que a ponte é dos dois 

municípios, então cabe a Ipira também ajudar na reforma, mas é favorável a indicação. 

O vereador Luiz Gomes diz querer fazer mais um comentário, para que a ponte fosse 

pintada também, porque aquilo lá está muito feio, que arrumem e pintem para ficar a 

entrada do município por ali bonita. 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 31/2.017 – do vereador Altair de Azeredo. O 

vereador Altair diz que estava passando por Linha São Paulo e tinha uma lixeira  



 

 

 

transbordando e bastante lixo pelo chão e aí conversou com o Amaral e ele lhe colocou 

que ali só tem uma e o pessoal da Linha São José leve o lixo todo ali em Linha São 

Paulo, então teria que colocar mais uma para atender melhor as comunidades. 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 

32/2.017 – do vereador Altair de Azeredo. O vereador Altair diz que ali no Lageado 

Mariano perto do campo tem bastante moradores e eles lhe pediram para que 

colocassem uma lixeira ali também. O vereador Evelásio diz que também foi procurado 

por moradores dali que acabaram lhe pedindo isso também, e acabaram conversando e 

já haviam solicitado para o vereador também, mas realmente ali tem bastante famílias 

ao redor do campo e eles pediram para que fosse colocado essa lixeira ali. 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 33/2.017 – do 

vereador Altair de Azeredo. O vereador Altair diz que nem sabia que produtos 

eletrônicos não podem ser misturados com outros lixos, então lhe solicitaram para que 

se possível colocar uma lixeira para recolhimento desse lixo eletrônico. A vereadora 

Claudia diz que isso é uma questão ambiental, uma questão séria mesmo essa questão 

do lixo eletrônico, os restos de celulares, baterias, esse é um pedido do vereador Altair 

que até poderia ser estendido as outras comunidades também e em alguns pontos da 

cidade para que esse lixo eletrônico fosse recolhido e destinado depois de maneira 

correta, até porque o recolhimento também deve ser feito de uma maneira especifica, 

não é só o caminhão do lixo ir lá e recolher, a forma de recolhimento dele também é 

diferenciada, então é um assunto que realmente merece atenção e que se for possível 

que administração amplie esse atendimento desta sugestão para um âmbito maior, tanto 

para o interior como para a cidade, o vereador está de parabéns por essa indicação. A 

vereadora Marli diz ser favorável porque nessa tarde antes de sair, foi levar o lixo perto 

de sua casa e no lixo tinha uma televisão, aí ficou olhando e pensando como a pessoa 

poderia jogar ali, mas tinha que ter uma empresa, alguém que recolhesse e já 

aproveitando a indicação do vereador, poderiam fazer em mais comunidades e aqui na 

cidade, ou se passassem uma vez cada oito dias, quinze dias recolhendo e fosse 

colocado só aquele lixo, mas é a favor da 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 a Indicação Nº 34/2.017 – do vereador Evelásio Vieira. 

O vereador Evelásio diz que todos aqui sabem que o Sicredi mudou de local e ali tem 

vários locais de comércio e agora com a presença do banco tem mais procura por 

estacionamento, então acha necessário um estacionamento de moto, porque tem dias de 

bastante movimento que os motoqueiros não acham lugar para estacionar e se estacionar 

em qualquer local vai tomar a vaga de carros, então acaba dificultando o acesso de 

estacionamento ali, então pede a colaboração dos colegas para que seja feita essa  



 

 

 

melhoria naquele local. O vereador Luiz Henrique diz que também foi procurado pelo 

pessoal do cartório a respeito dos estacionamentos, pois não está muito organizado, um 

carro estaciona em lugares que ocupam duas vagas, então fez uma reunião com o 

departamento de trânsito da nossa cidade com o policial Comandante de Moura e com o 

setor de obras do nosso município e deu a ideia e se sujeitou a ajudar para resolver a 

questão do transito no nosso município que é bem complicado, então deu a ideia para 

eles, para que fosse demarcados vagas de carros e de motos a partir dali do Grassi, do 

som automotivo até o balneário e no nosso centro que é mais movimentado, pois acha 

que já vai solucionar a questão dos estacionamentos porque agora tem o Banco ali 

também, então acha que a indicação é importante, pois vai reforçar os pedidos e a 

reunião que já fez há alguns dias atrás, então acredita que no decorrer dos dias já vai 

estar sendo feita essas demarcações na cidade inteira. 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 Legislativo Nº 003/2.017 – Declara 

de Utilidade Pública a Associação Amigos Protetores dos Animais de Piratuba- APAP. 

A vereadora Claudia diz que acha que já foi bastante discutido, já tiveram a 

manifestação de quase todos os vereadores e hoje é a segunda votação, então já fica 

aprovado e só aguardam o sancionamento da lei, então pede para que façam isso com 

unanimidade. Não havendo mais 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 Legislativo Nº 04/2.017 – Declara de Utilidade Pública a 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Piratuba – CDL. 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 

Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas do 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. 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. 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 009/2.017 – Institui o Programa 

de recuperação de créditos municipais, e dá outras providências. Após as leituras a 

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

projeto de negociação e dívidas que a população ou empresas tem com o município, 

acha importantíssimo, porque é uma maneira de estar buscando muitas vezes perdidas e 

dando oportunidade de algumas pessoas também estar recuperando seu credito perante o 

município, voltando a ficar inadimplente com as mais diversas formas que possa ter  



 

 

 

ficado como devedor, ganhando desconto da multa, do juro e de tudo mais, progressivo 

conforme pagamento, então acha que é uma atitude importantíssima, já havia sido feito 

se não se engana em dois mil e quatorze pelo que os vereadores comentaram, então 

acredita que de para dar uma ajuda nos cofres do município buscando receber essas 

dividas aí, que tanto pessoa física, como pessoa jurídica tenha. O vereador Alcides diz 

que é um projeto importante, o projeto de dois mil e quatorze, o parcelamento da divida 

eram em vinte e quatro meses e nesse novo projeto é em vinte meses, mas os descontos 

são muito bom, desconto de até sessenta por cento, então acha que é importante, 

principalmente para quem deve que vai poder quitar sua dívida, porque quem está em 

dívida ativa se precisar uma certidão já não consegue, então vai ser fácil para quitar suas 

dívidas porque as propostas são muito boas, então é favorável ao projeto com certeza. 

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 Deus por mais uma sessão, bem como desejam uma boa 

semana a todos. O vereador Luiz Carlos pede a assessora que faça mais uma indicação, 

pois lá no Uruguai o Cemitério é Municipal e ontem o pessoal andou lhe cobrando, está 

uma vergonha aquele cemitério, é só para quem ir lá ver, tem túmulo aberto com 

ossadas de fora, é muito vergonhoso, até ouviu um comentário do ex-prefeito pelo 

seguinte, quando teve a festa dos ex-atletas ele colocou nas redes sociais que estava e 

está mesmo, aquilo ali a prefeitura tem que tomar providências e ir lá arrumar, então é 

para fazer uma indicação. Também quer pedir para fazer um ofício das leis de transito, 

para saber como funciona. A vereadora Claudia agradece aos demais vereadores, porque 

agora já tem aprovado em duas votações, a Utilidade Pública da APAP e da CDL, que 

são de um título importante para que essas entidades possam buscar outras formas de 

convênios, de receitas, de atividades e com certeza também são duas entidades parceiras 

da administração em suas atividades. Também quer comentar e agradecer, deixar 

registrado o agradecimento a Fundação de Cultura pela resposta daquela dúvida da 

semana passada, até já tinha conferido nos site, já tinha percebido que tinha sido feita a 

retificação, então realmente é um processo seletivo que estará acontecendo na Fundação 

de Cultura e Eventos e falando em Cultura e Eventos tivemos um grande evento que foi 

o Lions que promoveu e tinha mais de setecentas pessoas, mais de setecentos 

congressistas estiveram participando, não participou mas conversou com algumas 

pessoas e percebendo a movimentação da cidade se percebe a importância desse tipo de 

evento para o município, um turismo de eventos, aquele que faz com que o centro de 

eventos tenha movimentação, ele movimenta o balneário, movimenta o comércio, 

movimenta os meios de hospedagem e leva o nome de Piratuba para muitos outros 

locais, então quer deixar aqui também um elogio, um agradecimento pelo empenho em 

relação a isso para o pessoal do centro de eventos que esteve trabalhando, mas 

principalmente para a entidade que se organizou na pessoa do Seu Adelio Spanholi  



 

 

 

como Presidente da Comissão Organizadora do Evento e da Ana Masson que é 

Presidente do Lions, então é um evento que merece essa atenção e segundo as pessoas 

que lhe falaram, muitos elogios para a cidade, elogia-se muito a cidade, elogia-se muito 

toda estrutura hoteleira, o próprio centro de eventos como espaço, mas a cidade, o 

atendimento que se tem nos locais aonde se vai, então é bom saber que Piratuba sempre 

mantem isso e provavelmente sempre vai buscar muito mais turismo de eventos, que é 

um turismo que traz uma renda muito interessante para o município, giram vários 

setores nesse tipo de evento, e é um evento que não traz uma despesa grande, nem uma 

movimentação que seja desagradável, mas é um evento interessante, então quer deixar 

isso registrado também. O vereador Evelásio diz querer falar um pouquinho sobre essa 

resposta da EPAGRI que foi um pedido do vereador Jhonny, em relação a lista de 

pessoas que foram beneficiadas pela EPAGRI, pois olhando essa lista não tem pessoas 

aqui só do PMDB, então se estavam cortando a parceria com a EPAGRI por 

discriminação politica, está aqui a prova que não foi esse o motivo, talvez seja outro. A 

vereadora Marli diz que sobre a EPAGRI, na semana passada estava o prefeito de 

Piratuba e de Ipira e foram procurar o pessoal para conversar, mas acha engraçado, 

porque como nós temos em mãos aqui o relatório de pessoas que foram beneficiadas e 

como mora há muitos anos em Piratuba e conhece muitas pessoas aqui não tem 

discriminação política, acha que não tem nem o que comentar, é complicado, mas 

esperamos que melhore, porque quem está perdendo não são os vereadores, quem está 

perdendo são os agricultores, pessoal do interior, até tem amigos e parentes que eram 

beneficiados e hoje eles não tem com que se agarrar, se não reabrirem a EPAGRI não 

sabe o que vai ser, mas para a gente até seria bom. O vereador Jhonatan diz querer 

puxar um assunto que na verdade foi cobrado na semana passada e por um lapso acabou 

ficando para trás, é sobre a questão do recolhimento do lixo da nossa cidade. A gente 

sabe que foi aprovado aquele projeto nessa casa e inclusive fazia parte naquele 

momento aqui e aprovou também, uma lei regulamentando essa questão do lixo na 

nossa cidade, do recolhimento, da destinação, etc. e é da opinião que cada uma tem que 

dar destino ao seu próprio lixo, a prefeitura tem a responsabilidade de estar recolhendo, 

mas a gente tem que fazer a separação e estar dando a acomodação certa até que o 

caminhão passe, inclusive na lei diz que é uma hora antes para colocar o lixeiro na rua e 

uma hora depois para estar recolhendo, porém a população não sabe que horário que 

passa, não sabe que dia passa, e é sempre uma confusão, uma vez passa num horário 

num dia da semana, na outra semana passa naquele mesmo dia em outro horário, então 

gostaria que a assessora fizesse uma solicitação a empresa, primeiramente a prefeitura, 

porque na lei diz que tem que dar ampla divulgação dos horários, então tem dois jornais 

que circulam na cidade, tem a radio comunitária, tem as redes sociais que podem estar 

fazendo esse trabalho de divulgação dos horários da coleta do lixo e também a empresa 

que esteja encaminhando os locais e os horários certos para estarem informando a  



 

 

 

população de uma maneira certa e adequada como se deve. Também quer puxar um 

assunto que muito tem se cobrado, leu a manchete, mas não ouviu a noticia sobre a 

questão do Plano Diretor que deve ser atualizado constantemente e tudo mais e o nosso 

aqui em Piratuba que está vigente é do ano de um mil novecentos e noventa e dois, 

então fazem vinte e cinco anos, que ele está guiando a nossa questão de organização 

urbana através da mesma lei, isso é complicadíssimo, olha a diferença do que era vinte 

anos atrás e do Piratuba é hoje, quantos turistas recebia, quantas construções tinham, 

então acha que está na hora do Executivo estar analisando uma revisão do nosso Plano 

Diretor, inclusive hoje se a gente vai ver, o valor dos terrenos principalmente na avenida 

é impossível fazer um prédio para vender apartamento que dê lucro, um terreno custa 

um milhão de reais, aí vai conseguir construir sete pavimentos só, um perde na sala 

comercial, sobra seis apartamentos, vai fazer dois, três apartamentos por andar, não tem 

mais quem queira investir tanto, por essas questões de valores acredita que o Plano 

Diretor tenha que regulamentar, talvez aumentar em alguns lugares os pavimentos, 

limitar em outros, enfim renovar toda essa questão do Plano Diretor e aproveitando o 

gancho da vereadora Claudia também, esteve no evento do Lions e foi um evento que 

com certeza trás muito lucro para a nossa cidade, talvez o gasto dessas pessoas no 

comércio ou outros tipos de gasto não tenham acontecido agora, pois esse tipo de evento 

é bom para as pessoas virem conhecer o município e retornar daqui a um tempo, então 

esse tipo de evento tem que valorizar, o Lions também é uma entidade que está fazendo 

cem anos, agora em dois mil e dezessete, sempre é parceiro de várias ações aí no 

município, inclusive na APAE, que é onde trabalha, então deixa aqui o seu registro 

também dando os parabéns para o Lions pelo evento do final de semana. O vereador 

Alcides diz que vai aproveitar a oportunidade que o vereador Jhonny falou sobre o 

Plano Diretor, há anos os vereadores vem sofrendo, foi feito um Plano Diretor e a firma 

que fez o Plano Diretor naquela época fez baseado numa cidade grande, a empresa era 

de Chapecó, na verdade acho que fizeram baseado na cidade de Chapecó e não fechou 

com o nosso município, foi tentado de várias formas fazer uma reforma, a câmara não 

podia pagar, foi um empasse, ficou três, quatro anos quase parado aqui, a câmara tinha 

dinheiro para pagar, mas não podia pagar, porque o projeto era do Executivo e não do 

Legislativo, daí foi retirado o projeto para se fazer um projeto novo, então acha que a 

única solução para resolver o problema e tem que se resolver o quanto antes, porque 

desde que o vereador está aqui já saiu sete, oito emendas nesse Plano Diretor, não tem 

mais como sair emenda, tem participado de vários cursos e em todos os cursos o 

professor fala a mesma coisa, que um município igual o nosso não pode passar de 

dezoito anos, porque até o prefeito pode ser condenado, então não vai culpar o prefeito e 

nem aqueles que passaram, mas acha que deveriam fazer uma proposta, pois no ano 

passado a câmara devolveu quase um milhão de reais no ano passado, então teria que 

fazer a proposta ao Prefeito, porque hoje para se fazer um novo Plano Diretor vai se  



 

 

 

gastar uns trezentos mil reais, então no final do ano a câmara tem esse dinheiro, vamos 

pegar e vamos esse Plano que vem beneficiar tanta gente na cidade e tem gente que quer 

construir e tem medo de construir, vai construir na avenida, aí vai construir dois pisos, 

quatro pisos, a gente não sabe o que pode mudar, invés de construir quatro, poderá 

construir sete futuramente, aí vai construir vai ficar tudo empacado, fica ruim, então 

acha que é importante, foi bom o vereador ter levantado essa questão, era bom os 

vereadores sentarem e conversarem com o executivo e a câmara ajudar a bancar essa 

despesa para que saia esse Plano Diretor o quanto antes. A Presidente coloca que se 

todos concordam dá para se fazer uma reunião todos juntos, então vai ficar incumbida 

de marcar esse horário para discutirem e levantarem umas propostas para tentar 

regulamentar, tentar resolver. 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 11 de Abril de 2.017. 

 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes      
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