
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.224  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2.017. 

 

 

Aos trinta e um 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 17/10/2.017. 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: Ofícios de Liberações de Recursos, Convite da Assembleia Legislativa 

para o SUSTENTAR 2.017 – VI Fórum de Energias Renováveis, Consumo 

Responsável e Cidades Inteligentes, à realiza-se nos dias 08 a 10 de novembro na 

Assembleia Legislativa, Ofício Nº 624/2.017 – Da Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina – Referente recebimento da Moção de Apelo Nº 04/2.017, Ofício Nº 988/2.017 

– Da Assembleia Legislativa de Santa Catarina – Convite para os Cursos Oferecidos no 

EAD – Escola do Legislativo nas Câmaras Municipais, Ofício Nº 165/2.017 – da 

Federação Catarinense dos Municípios – Convite para o 2º Seminário Catarinense de 

Comunicação Pública, Ofício com Cópia do Registro de Boletim de Ocorrência do 

senhor Cláudio Victor Rogge, referente a limpeza realizada no Cemitério Municipal, 

Convite para o Festival de Danças da Terceira Idade. DO EXECUTIVO: Cópia dos 

Slides de Apresentação da Audiência Pública do 2º Quadrimestre /2.017 – Solicitação 

da vereadora Claudia A. P. Jung, Ofício Nº 333/2.017 – Encaminha Leis 1.420, 1.421, 

1.422, 1.423 e 1.424 de 2.017, Ofício Nº 342/2.017 – Encaminha Balancetes Mês de 

Setembro de 2.017, referente à Prefeitura Municipal de Piratuba, Mensagem Nº 

057/2.017 – do Projeto de Lei Complementar Nº 007/2.017 – Dispõe sobre a 

regularização de construções irregulares e clandestinas e dá outras providências, 

Mensagem Nº 058/2.017 – do Projeto de Lei Complementar Nº 008/2.017 – Altera 

redação do parágrafo 2º do artigo 18 e do parágrafo 4º do artigo 35 da Lei 

Complementar Nº 066/2.015, de 02 de janeiro de 2.015, que dispõe sobre a alteração da 

estrutura da Lei Complementar nº 28, de 02 de maio de 2.007 que Institui O Plano de 

Cargos, Vencimentos e Carreira dos Profissionais do Magistério Público do Município 

de Piratuba, Estado de Catarina e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 080/2.017 – Sugere alterações no Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 

Complementar Nº 65/2.015. – da vereadora Claudia A. P. Jung. ORDEM DO DIA: Em  



 

 

 

seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 080/2.017 – da vereadora 

Claudia A. P. Jung. A vereadora Claudia diz que ficou bem feliz de ver na sua mesa um 

Projeto de Lei que está tratando da redução de carga horária, esse é um pedido que vem 

sendo feito há algum tempo para os professores, que tiveram a oportunidade de entrar 

pelo concurso de quarenta horas. A maioria daqueles que pedem por essa possibilidade 

são os que tem contratos de quarenta horas e desde o começo do ano eles vem pedindo, 

isso já vem sendo discutido no Conselho Municipal de Educação e a prefeitura já vem 

atendendo alguns desses pedidos aí, sempre de forma licita, porque como o próprio 

projeto de lei fala, quem vai fazer a solicitação para isso é o próprio profissional, então 

não é obrigatório que ninguém faça isso, a redução de carga horária está prevista 

baseando-se na entrada por concurso que ele deu uma carga horária grande que poderá 

ser reduzida, os motivos são os mais diversos, cada um vai dizer o seu, mas muitas 

vezes pode-se perder um ótimo profissional porque ele não consegue fazer a redução e 

ele acaba querendo sair do serviço público para uma outra atividade, então a intenção 

sempre foi garantir que o profissional sempre tivesse poder ter dedicação exclusiva, 

ficar só em um município, não precisar trabalhar em várias escolas, sair de uma rede, 

isso facilita muito a parte pedagógica da escola, mas é claro que a outra situação 

envolve a vida dessas pessoas, a vida profissional e ele tem o direito então, poderá ter o 

direito de pedir a redução de carga horária e poder continuar executando seu trabalho no 

município, mas tem poder tratar de outros assuntos que ele deseja, que ele precisa 

naquele momento. Então traz algumas sugestões, pede o apoio dos vereadores para a 

aprovarem a sua indicação, sugeriu com alteração no Estatuto do Servidor, para que elas 

possam também ser estendidas a todos os funcionários, tem coisas que são peculiares do 

Plano de Carreira do Magistério, como é a redução de carga horária de quarenta horas, 

mas a possibilidade de redução talvez possa ser aplicada a outros setores da prefeitura, 

no sentido até de isonomia para que todos os funcionários tenham aí os mesmos 

direitos, mas mesmo assim é garantindo aquilo que o Plano de Carreira do Magistério 

sempre trouxe para os professores. Então algumas outras sugestões que traz aqui, elas 

também estão vinculadas com a passagem do dia do funcionário público que foi agora 

dia vinte e oito de outubro, então já passou, mas deixar os parabéns a todos os 

funcionários públicos e um assunto que levantou bastante preocupação, de todos nesses 

últimos dias aí, principalmente do pessoal da educação foi a questão da possibilidade da 

perda ou da paralização da contagem do tempo do quinquênio para que se possa usufruir 

a licença premio, isso está dentro do estatuto do servidor público e ele trata de que 

quando um funcionário sai para tratar de familiar, pode ser um filho, pode ser mãe, pode 

ser marido, alguém que precise e ele precise se licenciar por algum período, a licença 

prêmio daquele período, ele não vai ter direito, ele vai ter que recomeçar toda uma 

contagem, então foi uma conversar coletiva, os professores estiveram reunidos com o 

Giovani inclusive na escola conversando e a maioria deles levantou essa ideia de sugerir  



 

 

que ao invés da perda da licença prêmio, então que haja uma compensação de horas, 

como por exemplo se a pessoa precisou sair cinco dias para tratar de um familiar, então 

que lá na licença prêmio perca esses cinco dias, ela diminua esses cinco dias, porque a 

nossa própria lei fala da compensação de horas, então a possibilidade disso para que ele 

não perca o beneficio de três meses que ele já estaria adquirindo, talvez por causa de 

uma semana ou uns dias a mais, vai depender de cada situação e nós não temos 

competência para julgar se a pessoa precisa ou não tirar essa licença, essa é uma questão 

muito pessoal e vai depender das atenções médicas que essa pessoa que ela vai cuidar 

está necessitando, mas pede o apoio para aprovar essa sugestão no sentido de tentar 

mexer na lei e tratar dessa questão de diminuir essa perda. A questão da assiduidade já 

existiu um período e ele só era para professores, então houve um questionamento bem 

grande de parte dos outros funcionários da prefeitura de que porque só os professores 

ganhariam o prêmio assiduidade e os outros não, então na época o prêmio não 

aconteceu mais e traz aqui como sugestão de talvez a administração pensar novamente 

nisso, não precisa ser necessariamente em dinheiro, pode se encontrar outras formas, 

mas então ao invés de prejudicar alguém que trabalhe, oferecer uma vantagem para 

aquele que é assíduo, aquele que mantem suas atividades em dia, para aquele que não 

falta, são opções e possibilidades que vão fazer também com que o funcionário trabalhe 

com mais tranquilidade e provavelmente até com mais desejo de fazer o seu trabalho, de 

fazer mais tranquilo, então são algumas sugestões e a questão da possibilidade de carga 

horária que já vem sendo atendida dentro do plano de carreira do magistério, que já é 

uma coisa boa e essas outras sugestões aí também para que quem sabe no futuro a gente 

tenha algumas transformações que vão ser importantes para a valorização dos 

funcionários. 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 Idenir quer agradecer a secretaria de obras, pois no dia anterior tinha ligado 

porque tinha caído um pau na propriedade do Nedio Pacheco e trancou praticamente a 

estrada geral, então ligou para o secretario e dentro de uma hora eles estavam lá tirando 

e se eles não tivessem tirado com certeza estaria falando mal, mas como foram retirar 

quer dar os parabéns para eles. A vereadora Claudia diz querer fazer um comentário 

lamentando esse fato que aconteceu no cemitério, com certeza a intenção da Prefeitura 

não foi trazer todo esse problema, a intenção foi fazer uma limpeza, foi fazer um 

mutirão, mas infelizmente trouxe alguns problemas aí e quando se trata de questões 

relacionadas a familiares, essas questões são bem delicadas, então é uma pena, é uma 

pensa que isso realmente tenha acontecido. Quer deixar os parabéns para AEP que 

promoveu os jogos aí com o apoio à APAE, oferecendo ingresso gratuito para as 

crianças que fossem de uniforme, então aqui as vezes os vereadores sugerem algumas 

coisas e acompanham e foi bem interessante, então precisa parabenizar essas iniciativas 

que a AEP vem fazendo. Dizer também que o hospital está organizando a abertura da  



 

 

temporada, Michel Teló vem aí fazer um dos shows, então com certeza vai ser uma 

renda importante para o hospital e tomara que seja um evento de grande sucesso e 

tranquilidade para todos. Gostaria também de fazer um pedido de um ofício para a 

Prefeitura solicitando uma lista de quem foram as pessoas que pegaram atestados e de 

quantos dias esses atestados foram do mês de julho até agora no mês de outubro, para 

numa próxima oportunidade poderem analisar. Também coloca que o nosso trabalho 

como funcionários públicos, agentes políticos que somos aqui, mas que também 

prestamos serviços públicos deve condizer com aquilo que nós temos como função, 

como atividade, como missão, então parabenizar a todos os colegas que são agentes 

políticos, mas que também são servidores públicos e a todos os servidores que prestam 

serviço na prefeitura municipal e atendem os cidadãos com presteza e qualidade. O 

vereador Luiz Henrique diz querer aproveitar para tirar uma duvida, acha que o 

vereador Alcides pode esclarecer, pois acha que no mandato passado nessa casa aqui 

passou uma indicação, que solicitava que fosse colocado o nome do Centro de Eventos 

de Luiz Henrique da Silveira, acha que a Dna. Marli votou também essa indicação. O 

vereador Alcides diz que foi feito o projeto, somente não foi feita a homenagem, a 

placa. O vereador Evelásio diz querer fazer um agradecimento em nome da Bancada à 

Presidente para ter cedido o espaço da Câmara para a Convenção que foi realizada no 

dia vinte e um, onde participaram mais de duzentos filiados do partido fazendo a 

votação para a ala da executiva. Parabenizar o presidente reeleito, o Sueliton, que foi 

reeleito o Presidente do partido, ficou o seu Augusto Buselato o Vice, Adelio Spanholi 

Segundo Vice, Secretário Frederico, Segundo Secretário Mauri Lenhardt, Primeiro 

Vogal Cézar Leobet, Segundo Vogal Carlos Wunder, então em nome de todos agradece 

a Presidente por ceder o espaço, muito obrigada. A vereadora Marli também quer 

parabenizar o Presidente do partido que mais uma vez está a frente do partido e também 

quer fazer uma critica pelo que aconteceu essa semana no cemitério, pois acha que 

passou um pouco dos limites, porque tem o seu pai que faz vinte e cinco anos que está 

enterrado lá e nunca viu uma coisa assim, de levar um vaso de flor no mês de agosto, no 

dia dos pais, então setembro e outubro, o vaso ainda estava bonito, aí lhe falaram no 

sábado a noite que tinham tirado todas as flores de cima dos vasos, dos túmulos e no 

domingo de tarde foi lá conferir e realmente tiraram mesmo os vasos aonde tinham 

colocado a pouco tempo, então acha que uma limpeza no cemitério é de bom tamanho, 

isso tem que fazer, estão de parabéns por ter feito, só que não deviam ter mexido, 

porque o cemitério é municipal, agora os túmulos são de particulares, acha que eles não 

deveriam ter mexido nos túmulos e outra coisa também que ontem foi no enterro do 

vizinho, aí notou que de alguns túmulos eles tiraram todos os vasos e todas as flores e 

outros túmulos eles deixaram os vasos aí já estão com um tanto de água dentro, então se 

como eles falaram que era por causa daquela epidemia da dengue, então deveria ter 

tirado tudo de uma vez, não deixar de um ou de outro lá cheio de água, ou colocasse 

uma placa lá dizendo e fazendo uma campanha para que cada um que tem os entes  



 

 

queridos que colocassem areia nos vasos, porque pode colocar areia até em cima dos 

vasos, não tem problema nenhum, não vai entrar larva nenhuma do bichinho lá, então 

acha que dessa vez se passaram um pouco dos limites, isso é uma falta de respeito com 

as pessoas, quer deixar sua indignação. O vereador Jhonatan diz que sobre a abertura d 

temporada foi lá presenciar a licitação na sexta –feira e infelizmente deu uma licitação 

deserta e acredita que muito é pelo tempo que tem para a empresa estar fazendo a festa, 

o tempo de trinta e poucos dias, a empresa que pega tem que ter muita coragem e peito 

para fazer uma festa tão grande e de tamanha importância para o nosso município em 

tão pouco tempo, então que fique de alerta um erro que já aconteceu no ano passado, se 

não se engana no outro também e nesse ano continuou persistindo a mesma falha, então 

acha que para o ano que vem tem que ser revisto isso, no máximo em março, abril já 

estar repassando esse evento para o hospital e também ressaltar que mesmo que já havia 

sido feito, mas houve uma pressão aqui da câmara também para estar acontecendo esse 

repasse da festa para o hospital. Quer deixar os parabéns para o nosso município 

vizinho, o município de Ipira pela Primeiro Expo Ipira, foi realmente um evento 

surpreendente, onde movimentou muito a economia do município de Ipira e 

consequentemente de Piratuba também, foram mais de cem expositores e sucesso de 

público e é um exemplo também a ser seguido aqui pelo nosso município de Piratuba, 

acredita que nós temos estrutura e acha que falta um pouco talvez de interesse ou de 

prática, mas enfim acha que passou o tempo de Piratuba pela tamanha importância que 

se tem de estar fazendo também uma feira dessas, uma ExpoFeira, também na Expo 

conversou com o Deputado Pedro Uczai e ficou muito contente em saber que a emenda 

que ele havia destinado para o nosso município de cem mil reais para a saúde já foi 

empenhada, era para ser duzentos mil, mas infelizmente o governo federal cortou a 

metade das emendas impositivas para a saúde, mas de qualquer maneira já está 

empenhado os cem mil para a saúde de nosso município e com certeza vai auxiliar 

bastante e ressalta que na votação da segunda denuncia contra o Presidente Michel 

Temer o Deputado Pedro votou a favor da investigação do Presidente. Também tivemos 

no dia de ontem a audiência pública referente a Lei Orçamentária Anual, mais uma vez 

a casa vazia, questão de horário, volta a repetir, às quatro da tarde em dia de semana 

ninguém vai vir mesmo, ainda mais quando é um assunto meio engessado, que as 

pessoas não tem tanto conhecimento, então mais uma vez registra aqui que acredita que 

deveria ser a noite essas audiências públicas. Também dar os parabéns ao secretário de 

agricultura Rogério Nunes Vieira pela realização das reuniões junto as comunidades do 

interior, no começo serão cinco comunidades, acredita que nos dias sete e nove serão as 

próximas reuniões, acabou levando os convites para casa, então não tem certeza. 

Tínhamos hoje em Arroio Bonito, dia sete em Linha Serraria e dia nove no Mariano e 

também quer deixar os parabéns aos servidores públicos do nosso município. Também 

quer deixar o registro dos quinhentos anos da reforma protestante, lembrando que a 

comunidade luterana do nosso município tem uma importância enorme na construção  



 

 

 

do nosso município, naquilo que é apoio nas suas tradições, enfim toda a participação 

que a Igreja Luterana sempre teve na vida social do nosso município, politica, 

educacional. Dessa questão do cemitério, foi lá quando ficou sabendo e realmente houve 

bastante excessos em algumas situações, foram jogados vasos novos fora, uns outros 

enfeites também foram jogados fora, enfim aconteceu, conversou com um responsável, 

ele lamentou muito, porque infelizmente no momento que aconteceu esse tipo de coisa 

ele não estava lá e aí não conseguiu contornar essa situação, mas de qualquer maneira 

vale a questão da limpeza e como a vereadora Marli colocou tem que ser feita o ano 

inteiro, não é só na semana ou no mês de finados que tem que ser feito, é preciso fazer a 

manutenção e no começo dessa legislação lembra que foi comentado aqui que precisava 

de um zelador lá porque estava numa situação caótica, então acredita que fica de alerta 

que esses erros não se repitam mais e que realmente façam uma limpeza mais frequente 

lá no nosso cemitério municipal, inclusive seria interessante se tivesse um plano diretor 

no cemitério, não sabe se seria esse o termo correto, mas hoje você vai lá e tem túmulos 

que não tem  nem mais acesso, por conta de outras construções de túmulos que foram 

feitos ao redor, então tem que se rever toda questão do nosso cemitério, desde túmulos 

que estão lá, até viu um de mil novecentos e vinte e sete, então noventa anos atrás foi 

enterrado lá e hoje de repente não tem mais nenhum familiar por aqui, então era bom 

catalogar esses túmulos mais antigos e estar vendo o que poderia ser feito, até por 

questão de espaço, mas seria isso. O vereador Alcides diz querer dar os parabéns aos 

servidores públicos, pois quem faz uma boa administração é o servidor, sempre fala 

isso, um servidor contente produz, então quem faz uma boa administração com certeza é 

o servidor, por isso sempre temos que dar os parabéns para quem merece. Quanto ao 

cemitério fica triste em saber disso porque muita gente hoje sabe que tu vai numa loja 

comprar um vasinho de flor é quarenta, cinquenta reais e daí saber que colocou lá e foi 

jogado fora, é muito triste, então até por sugestão que se tem um zelador lá agora que 

fique nesses períodos de amanhã, depois acompanhando, porque se o zelador está lá ele 

pode falar com a pessoa que vai lá colocar uma flor no tumulo, explicar as regras, para 

não acontecer o que aconteceu, infelizmente aconteceu, agora não tem mais volta, mas 

que não aconteça no futuro, então esse servidor que está lá que esteja bem orientado 

para orientar as pessoas que vão lá também. Coloca também que esteve passando na 

avenida e está ficando bonito, vai ficar muito bonita a iluminação, isso é importante, 

estamos chegando agora nos finais de ano e tem bastante programação, então pelo que 

está vendo vai ficar muito lindo, parabéns, aquilo que é bom a gente tem que elogiar. A 

Presidente agradece a presença de todos, parabeniza os servidores pela passagem do dia 

do servidor público, também fala um pouco da Campanha do Novembro Azul. 

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 31 de Outubro de 2.017. 



 

 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              
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