
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.216  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos vinte e nove dias 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 à assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do 

dia 22/08/2.017. 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 para Palestra “O Poder das Emoções”. Data: 30/08, às 19h30min, 

no Anfiteatro do Centro de Eventos, Ofício do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro – PMDB – Solicitando o espaço da Câmara de Vereadores para eleição do 

Diretório e Executiva – Data: 21/10, às 13h30min, Convite da AVAUC para Reunião 

Técnica para Apresentação do Projeto “Tecnologias para Destinação de Animais 

Mortos”, promovido pela EMBRAPA – Data: 05/09, às 8h30min na EMBRAPA, 

Convite para I Seminário de Gestão de Segurança Pública na Região do Alto Uruguai 

Catarinense – Data: 13/09, às 13:00 horas no Centro de Eventos de Peritiba, Convite 

para Audiência Pública da Prefeitura Municipal sobre PPA – Data: 5/09, às 16:00 horas 

na Câmara Municipal, Convite da Secretaria Municipal de Educação e Esportes para o 

Final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Data: 03/09, início às 

13h30min no Campo da Associação Atlética Riopeixense. DO EXECUTIVO: 

Mensagem Nº 39/2.017 – do Projeto de Lei Nº 35/2.017 – Altera a redação do artigo 1º 

da Lei 1.402/2.017, de 27 de agosto de 2.017, que autoriza a realização de convênio 

intermunicipal, e dá outras providências, Mensagem Nº 40/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

36/2.017 – Dispõe sobre o Exercício da Atividade de Agente de Combate a Endemias e 

dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 68/2.017 – Solicita que seja 

feita uma Lei – Para Auxílio Funeral – do vereador Luiz Gomes, Indicação Nº 69/2.017 

– Solicita que seja incluído no Orçamento Municipal de 2.018 o Asfalto em Alto 

Gramado/Alto Picadão – da vereadora Claudia A. P. Jung, Indicação Nº 70/2.017 – 

Solicita que seja feita uma lombada ou um redutor de velocidades em frente à Secretaria 

de Educação e da Auto Escola – do vereador Luiz Gomes. ORDEM DO DIA: Em 

seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 68/2.017 – do vereador Luiz  



 

 

 

Gomes. O vereador Luiz Gomes diz que a justificativa a assessora já leu aqui e foi 

procurado por várias pessoas e pelo próprio dono da funerária, aonde que na gestão 

anterior eles pagavam auxilio funeral e depois foi parado de pagar no ano passado e 

nesse ano também continua, então que fosse criada uma lei para que fosse pago pelo 

menos para as famílias carentes, porque tem famílias que não tem condições, então que 

fosse criada uma lei para as famílias carentes receberem, então gostaria de ter a 

colaboração dos nobres vereadores para aprovar a sua indicação. O vereador Alcides diz 

que com certeza é favorável e até andou procurando e não lembra se foi no Estatuto do 

servidor, que aprovaram uma lei em noventa e sete ou noventa e oito que daria direito 

aso servidores, parece que é isso aí, até vai procurar para dar uma olhada, mas é de 

acordo que seja feita uma lei para dar esse auxilio, mas acha que essa lei tem que ser 

avaliada, até a família que ganha até dois salários no caso, porque não pode deixar para 

ser avaliado, porque daí vem a parte política e acaba sendo prejudicado de novo, então 

tem que ser para asa famílias que tem renda até dois salários mínimos, passou dali não 

tem direito, tenha dez filhos ou não tenha, porque se não vem a parte política, e hoje é 

um prefeito, amanhã é outro prefeito, mas tem que ser sempre a mesma coisa, então tem 

que estabelecer uma certa renda da família, não adianta querer fazer uma avaliação da 

família, tem que ser uma taxa fixa e pronto, é favorável com certeza. A vereadora Marli 

diz também ser favorável porque na eleição passada era dado e até esses dias atrás teve 

um comentário que pessoas estiveram procurando por este auxílio e o secretário de 

saúde falou que não existia lei e essa é uma Lei Federal, existe a lei e foi aprovado pelo 

Conselho de Assistência Social, então foi dado esse auxilio, e existia essa lei e é 

favorável a dar porque é uma difícil, uma hora que às vezes as pessoas não estão nem 

esperando, como aconteceu ontem no caso da morte do rapaz que ninguém ia imaginar 

uma coisa dessas e a família às vezes não tem os preparo, não tem o dinheiro guardado 

para isso, então acha que é de bom tamanho, deve ser ajudado e sempre foi ajudado. O 

vereador Luiz Henrique diz que não entendeu direito, mas era na eleição passada ou na 

administração passada? A vereadora Marli diz que era na administração passada. 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 69/2.017 – da vereadora Claudia A. P. Jung. A vereadora Claudia diz que traz essa 

indicação de que seja incluído no orçamento para o exercício de dois mil e dezoito esse 

asfalto, e esse é momento que o orçamento de dois mil e dezoito está sendo preparado, 

então que seja incluído nesse orçamento esta obra que vai fazer a ligação desse asfalto 

que passa um pouco mais do cemitério e que vá até a ligação de onde tem o asfalto do 

Lageado Mariano, mas também naquele outro trecho ali da SC 135, já existe projeto 

desse asfalto, só é preciso atualizar as planilhas de custos dele, então é uma questão 

simples, rápida, é possível que se faça e não é um trecho tão longo, então não tem um 

custo tão alto. De maneira também que os colegas acompanharam aqui com um 



morador desse trecho ali, do Alto Picadão comentando de algumas dificuldades daquela 

estrada, daquele trecho ali e considerando que há um projeto de asfaltamento, então 

sugere que seja colocado para o orçamento de dois mil e dezoito e quem sabe se 

transforme em realidade, dessa forma pede apoio dos colegas para que aprovem a 

indicação e talvez isso até já esteja sendo programado, mas mesmo assim acha 

importante relembrar isso e como já há um projeto de engenharia, então esse é um custo 

que não é necessário, mas então a própria obra pode acontecer com atualização das 

planilhas de custo, então pede o apoio para aprovarem essa indicação e apoio também 

da administração de que consiga realizar esta obra. O vereador Jhonatan diz ser 

totalmente favorável, pois esteve passando por lá na semana passada e realmente a 

condição da estrada até certo trecho até está mais ou menos, mas tem um trecho que está 

bem ruim, bastante pedra solta, tem outros lugares que quando chove vira um barral, 

está bem complicado, precisa de uma nova manutenção dessa estrada e com certeza que 

se for possível dentro do orçamento fazer o asfalto, melhor ainda, pois acredita que vai 

beneficiar toda população e aproveita o gancho para deixar uma cobrança com o 

orçamento participativo que está sendo implantando pelo governo municipal, a própria 

comunidade poderá estar vendo as prioridades e uma dessas seria uma, nesse caso talvez 

o asfalto, uma melhoria no salão da comunidade, enfim uma outra coisa que seria 

prioridade. O vereador Alcides diz achar que é uma necessidade, foi feito aos poucos e 

agora falta mais um pouco, temos quatro anos pela frente de repente da para sair, mais 

acha que o orçamento deve estar chegando na câmara, então a vereadora mesmo pode 

fazer uma emenda no orçamento que é o que dá direito de fazer, é favorável a essa 

indicação. A vereadora Marli diz que também é favorável a indicação, pois a gente 

passa bastante por ali e vê o pó que desce para baixo, principalmente para quem mora 

do lado de baixo da rua, merecem, são pessoas de bem que moram ali, nada mais justo 

que eles também ganhar um asfalto, então é favorável. 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 70/2.017 – do 

vereador Luiz Gomes. O vereador Luiz Gomes diz que essa outra indicação sua 

também, foi procurado pelos vizinhos e pela auto escola e até sugere aqui que eles 

fizessem uma análise e talvez seja possível fazer duas lombadas, porque aqui nesse 

morro os carros também descem em alta velocidade e já aconteceu um acidente aqui na 

frente da câmara de vereadores e segundo o da auto escola e da própria secretaria, os 

carros passam em alta velocidade e aqui em Piratuba só mesmo com lombada, fica até 

chato ficar aqui falando porque a nossa cidade está virando a cidade das lombadas, mas 

se não fazer assim o pessoal não respeita, então gostaria de ter a colaboração e que os 

vereadores aprovassem a sua indicação também. O vereador Evelásio diz que duas seria 

exageiro, uma lombada se colocada mais lá para trás vai reduzir suficiente, vai dar para 

controlar um pouco o transito, se a gente começar a picar de lombada vai ficar muito 

complicado, mas é totalmente a favor. O vereador Alcides diz que comentava com o 

vereador antes de começar a sessão, que o grande problema está aqui na curva, porque o 

pessoal que desce da Copérdia para baixo não respeita quem vem da Primeiro de  Maio, 

não sabe como ainda não deu um acidente feio ali, então acha que ali caberia uma 

lombada, porque um redutor de velocidades não vai adiantar, eles vão passar por cima, 



tem que ser uma lombada e é como o vereador falou acho que hoje deve ter umas tinta 

lombadas dentro de Piratuba no perímetro urbano, é um absurdo, mais uma ou duas são 

trinta e duas, então é bastante, mas é uma segurança, antes que aconteça um desastre 

tem que ser feito não adianta, é favorável. O vereador Jhonatan diz que uma coisa que 

percebe nas várias indicações de lombadas que teve esse ano é que em todas as ruas de 

Piratuba o pessoal pisa, anda rápido, até já fica a sugestão de fazer uma indicação para 

fazer a campanha do maio amarelo que é da questão do transito para ver se conseguem 

dar uma educada na população de uma forma geral para estar reduzindo esses riscos que 

estão acontecendo, mas é totalmente favorável, pois já tinham lhe pedido também essa 

demanda e a gente sabe que aqui o pessoal na hora que desce essa curva, desce bem 

rápido, desce queimando mesmo. A vereadora Claudia diz que gostaria de comentar por 

essa linha mesma que o vereador Jhonny comentou, infelizmente a gente tem que fazer 

lombada para lidar com a não educação dos motoristas no trânsito, então concorda 

plenamente que algumas atividades de conscientização vão ser necessárias, mas 

infelizmente às vezes é só na lombada que a ação de diminuir a velocidade vai 

acontecer. É uma pena que tenha que ser favorável a lombadas, seria muito melhor se 

tivéssemos motoristas mais conscientes, mas se é o caminho, se é necessário, 

infelizmente é assim que vai ter que ser feito, então dessa forma também é favorável. 

Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após a Presidente solicita a assessora que faça a leitura da 

Ata do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto do Veto 

Parcial do Projeto de lei Nº 14/2.017 – Disciplina sobre o estacionamento de ônibus, 

micro-ônibus, “motorhome”, trailers, vans e similares, revoga Lei e dá outras 

providências. Após a leitura a Presidente coloca o veto em discussão. O vereador 

Alcides diz que o Projeto em si quando chegou, acharam por bem fazer algumas 

emendas, pois o projeto veio com falhas e achavam que tinham que ser feitas algumas 

mudanças, alterar alguma coisa, então pecaram em fazer essas mudanças e o prefeito 

vetou, acha que o veto dele em parte está de acordo com a necessidade da nossa 

sociedade, o pessoal que transita em nosso município e agora cabe a cada um tomar a 

sua decisão, tem o parecer da assessora jurídica e dá sua parte já sabe o que fazer. A 

vereadora Claudia diz que em relação ao veto irão definir aqui a favor ou contra o veto, 

mas mesmo assim essa lei com certeza terá que ter novas discussões e talvez alterações 

ou talvez até ser revogada para que uma nova venha mais clara, mais completa até em 

informações, então claro irão fazer o seu papel hoje, mas espera e está aqui para 

contribuir para que nós tenhamos uma lei clara e que vá atender as necessidades 

realmente do nosso município que é turístico e também dos moradores que tem seus 

empreendimentos, suas atividades aqui. O vereador Jhonatan diz que em dois mil e 

quinze foi aprovada uma lei aqui nessa casa e aprovou também, pois estava em um 

período como vereador e era uma lei muito vaga na verdade a respeito dessa questão 

dos estacionamentos e circulações de caminhões aqui dentro da cidade e veio agora 

então para dar uma regulamentada, mas acredita que com as emendas e tudo mais 

acabou se perdendo um pouco daquilo que era para ser feito no projeto em si, mas agora 

tem a votação para ver se continua como saiu da câmara e foi para a prefeitura ou 

continua com as ideias do prefeito. A vereadora Marli diz que com essa lei aprovada 



não sabe como irão cobrar, porque ela é uma lei que não é clara, vão se basear no que, 

esperar para ver o que vai acontecer. Então foi feita a votação secreta do veto, do qual 

foi rejeitado por oito votos e um voto a favor. PALAVRA LIVRE: Todos os 

vereadores agradecem a presença dos visitantes, dos vereadores de Zortea e a Deus por 

mais esta sessão. O vereador Luiz Gomes coloca que amanhã estará sendo repassada 

uma emenda parlamentar, onde alguns vereadores acompanharam o vice-prefeito ao 

Senador Paulo Bauer em Brasília, então amanhã estará sendo encaminhado um custeio 

para a saúde de cento e vinte mil reais, então Piratuba vai estar de parabéns, está vindo 

mais uma emenda parlamentar para nós e dizer que no dia de ontem foi com vereador 

Evelásio fazer uma visita naqueles agricultores que ele tinha comentado na sessão 

passada e então foram lá para conversar, porque acha que é o papel de vereador tentar 

resolver, não porque da outra vez era oposição e agora é situação que a gente tem que 

tapar o olho, foi lá e segundo um agricultor tinha sido rejeitado, mas graças a Deus acha 

que foi resolvido e na casa de um outro chegaram lá e uns cinco minutos antes tinham 

descarregado o trator e levou ao conhecimento da administração e lhe prometeram que 

vão ir lá visitar, até acha que hoje o vice-prefeito foi lá e vão ver se resolvem o 

problema. A vereadora Claudia diz que gostaria de fazer um pequeno comentário pelo 

pesar, pelo falecimento de um funcionário público, de um atleta que representou o 

município em várias atividades no próprio município e fora dele, que foi o falecimento 

do Pedro Carlos Souza que todo mundo conhecia ele por Pedrinho e todo mundo sabia 

do cuidado e do carinho que ele tinha pela parte das plantas, dos jardins em Piratuba, 

então gostaria de deixar um pedido de uma indicação para semana que vem para que no 

ano que vem, na corrida rústica, na festa do município quando há corrida rústica, o 

troféu que será entregue no dia dessa corrida que seja o troféu Pedrinho, uma sugestão 

nessa indicação, para que em dois mil e dezoito o troféu da corrida rústica seja o Troféu 

Pedrinho em homenagem ao gosto e ao desempenho que o Pedrinho sempre teve nas 

corridas como forma de homenagear ele. Também gostaria de fazer o pedido de um 

ofício para o setor competente, pois lá em julho fez uma indicação em relação aquele 

terreno próximo à Rua Ceará que está sem utilização e ele poderia ser requisitado pelo 

setor público, na época pediu para saber como estavam os documentos daquele terreno e 

já faz algum tempo e não recebeu a resposta ainda, e tem recebido sugestões de várias 

pessoas, entidades de utilização daquele terreno, além da ideia inicial que era uma 

pracinha, então gostaria de saber a quantas anda o tramite disso, se houve algum 

encaminhamento ou não, para saber como estão essas questões em relação a esse 

terreno. O vereador Luiz Henrique diz querer deixar registrado que esteve prestigiando 

a final do campeonato regional onde a gente era representado pelo time da Associação 

Atlética Rio Peixense, saímos campeões, então quer dar os parabéns para o técnico 

Nirceu Machado por todo empenho no comando da nossa equipe. O vereador Evelásio 

diz que como o vereador Luiz Gomes falou estiveram visitando o interior, nas 

propriedades dessas pessoas que haviam reclamado da prestação de serviço e acha que é 

importante a gente acompanhar, fazer esse trabalho aí para que as pessoas se sintam até 

valorizadas em saber que os vereadores estão fazendo alguma coisa e foi bom ir um 

vereador de cada lado, pois ele tem mais vez com o prefeito para chegar e cobrar 

alguma coisa deles e como ele disse teve um lá que já estava o trator fazendo, os outros 



acabaram fazendo particular, porque não podiam esperar, tinha outro que está 

esperando, diz que faz três meses que está esperando, mas acredita que de repente eles 

vão fazer para ele também, então no mais é esperar para que seja feito para todo mundo 

com igualdade. O vereador Alcides diz querer parabenizar o vereador Luiz Gomes e o 

vereador Evelásio, estão de parabéns de irem averiguar os fatos. O vereador Luiz 

Gomes citou bem que não é porque no ano passado era oposição e hoje é situação que 

tem que virar as costas para o nosso povo piratubense, a coisa mais bonita que tem, se 

alguém fizer alguma coisa errada a gente não pode errar também, a gente tem que 

corrigir, então estão de parabéns, devem continuar assim, assim a gente cresce e é 

valorizado o trabalho da gente, continuem assim, pode ter certeza que ninguém vai falar 

mal, não vai difamar o vereador, só vai falar de bem, que está fazendo a coisa certa. O 

vereador Altair diz querer também falar sobre que o Evelásio e o Luiz Gomes foram 

juntos lá ver os que tinham reclamado que tinham ficado para trás, então também não 

aceita de que façam o serviço de um e deixe do outro sem fazer, porque é agricultor e 

sabe a dificuldade que o agricultor está passando, tem que fazer para todo mundo, só 

que saiu o comentário, não sabe quem saiu mentindo daqui terça-feira, que o vereador 

falou no plenário que era para fazer só para os nossos, mas não é, sempre falou que tem 

que fazer para todo mundo parelho, sabe o sofrimento porque foi discriminado durante 

doze anos, fala e prova que ganhou cinco horas de trator de esteira em doze anos, mas 

não admite que aconteça agora, tem que fazer para todo mundo, porque passou a 

eleição. A Presidente diz que só relembrando que o pessoal do Coral que estão aqui 

hoje, estão convidando a todos para participar do almoço que vai ser no dia dez do nove 

e também tem o almoço do grupo de danças que vai ser no dia três do nove, agora 

domingo, estão todos convidados. Também agradece a presença dos nobres vereadores 

do município de Zórtea. Também deixar aqui os sentimentos registrados também aqui 

nessa casa ao nosso funcionário Pedrinho que partiu desse mundo, deixar os nossos 

sentimentos à família. 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 29 de Agosto de 2.017. 
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