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Aos quatorze dias do mês de março 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 07/03/2.017. 

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 de Liberação 

de Recurso, Convite para Encontro da Mulher Piratubense, Ofício 001/2.017 – da 

UVESC - Encaminhamento de Calendários 2.017, Ofício Nº 10/2.017 – da Sociedade 

Beneficente Piratuba/Ipira – Solicita espaço para Uso da Palavra na Sessão Ordinária do 

dia 04/04/2.017, Ofício Nº 58/2.017 – da UVESC -  Resposta da Moção de Repúdio Nº 

001/2.017, Requerimento do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 20/2.017 – Tornar a Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviária (ABPF) de Utilidade Pública – dos vereadores Luiz Carlos 

Gomes e Luiz Henrique da Silva, Indicação Nº 21/2.017 – Continuar e Aumentar a 

Distribuição de Cama de Aviário para os agricultores de nosso município – do vereador 

Evelásio A. Vieira. ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a 

Indicação Nº 20/2.017 dos vereadores Luiz Carlos e Luiz Henrique. O vereador Luiz 

Carlos diz que foi procurado juntamente com o vereador Luiz Henrique pelo pessoal da 

Maria Fumaça como é mais conhecido e aí foi feita uma reunião juntamente com o 

prefeito e o secretário de Administração Giovani, onde eles solicitaram que fosse 

declarada a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária de Utilidade Pública. Lá 

em Marcelino já foi declarado e no estado de Santa Catarina também, então deixa a 

palavra para o vereador Luiz Henrique se ele tiver algo para falar e pede a colaboração 

dos colegas para a aprovação da indicação. O vereador Luiz Henrique também pede a 

colaboração dos colegas para essa indicação porque vê que o nosso trem é um forte 

atrativo turístico, e o que movimenta muito o nosso município é o turismo, então nós 

temos nossas águas termais e acredita que o trem atrai muitos turistas para o nosso 

município, então quanto mais for investido nessa área mais turistas vamos trazer para o 

nosso município e trazer renda para o nosso povo, famílias e população. O vereador  



 

 

 

Alcides diz que não tem nada contra a indicação dos vereadores, e já foi procurado anos 

atrás para fazer essa indicação de declarar de entidade pública e na oportunidade disse 

que não iria fazer, pois declaramos de entidade pública o hospital, clube de mães, 

entidades filantrópicas e sem fins lucrativos e essa entidade tem fins lucrativos, então 

nada contra a indicação dos vereadores, mas é uma opinião sua e vota contra. A 

vereadora Marli diz que sua opinião é a mesma, pois já que eles recebem, até os nobres 

piratubenses tem que pagar para fazer a viagem e não é pouco o que eles cobram, então 

eles tem que caminhar com as próprias pernas, os vereadores tem que aprovar aqueles 

projetos que vem beneficiar o município, como os clube de mães e não uma associação 

assim. O vereador Luiz Carlos diz que no momento que vir o projeto da Prefeitura eles 

vão vir aqui explicar, porque eles querem fazer um trabalho junto às escolas, também 

querem fazer uma parada ali no Uruguai, mas concorda com a opinião dos vereadores. 

O vereador Luiz Henrique diz que também tinha uma visão igual a dos vereadores até 

participar dessa reunião, onde eles explicaram bem como funciona o trem, então 

acredita que assim como o vereador Luiz Carlos falou, que após vir esse projeto e todos 

os vereadores sentarem e conversarem acredita que podem mudar de ideia, porque a 

empresa tem lucro sim, mas aquele lucro é revertido em manutenção de vagão, trilhos e 

tudo mais, a única coisa que eles pedem é o apoio da Prefeitura em questão de 

máquinas, em questão da ferrovia, caso caia alguma pedra, só coisas assim, então acha 

que é bom para o município porque movimenta o turismo da nossa cidade. O vereador 

Alcides diz que não está contra a indicação dos vereadores, mas hoje a prefeitura 

municipal dispõe de máquinas para ajudar os agricultores, para uma empresa particular, 

não vai ser por causa disso que a prefeitura não vai ceder uma máquina para eles limpar 

lá, mas quanto que eles pagam de imposto para o município? Quanto eles arrecadam por 

mês? Eles tem uma empresa que gira dinheiro, capital, aí amanhã ou depois não 

conseguem uma subvenção social para o hospital para salvar nós aqui mesmo da cidade, 

piratubenses, e eles vão lá e conseguem direto do estado, ou do município, cem ou 

duzentos mil de convênio porque é uma entidade sem fins lucrativos, por isso vai ser 

contra sempre, essa é sua opinião. A vereadora Claudia diz ver que é fundamental talvez 

um pouco mais de informação em uma conversa com eles, talvez a administração da 

associação hoje seja um pouco diferente, pois fala de uma experiência de uns três anos 

atrás de que um canal de televisão, o canal futura esteve em Piratuba para gravar um 

programa infantil, que ia passar em rede social e o tema do programa infantil era os 

trens e aí eles entraram em contato com a secretaria e a secretaria entrou em contato 

com a Associação, mas a prefeitura teve que pagar quatro passagens para colocarem 

quatro alunos dentro do trem para poder participar daquela gravação que colocaria 

Piratuba na mídia nacional no canal futura, então achou muito ruim naquele momento 

porque era um momento de retribuir, porque inclusive a prefeitura estaria dando para a 

própria Maria Fumaça a divulgação do passeio, porque era em rede nacional de graça e  



 

 

 

precisou ser pago para colocar quatro alunos dentro para fazer aquele passeio, então vê 

que toda associação que tem o título de utilidade pública ela vai ter sempre os seus 

retornos para aquele lugar que ela está inserida, então acredita que vai ser importante 

que se saiba mais quais são os planos que eles tem e quais outras possibilidades eles 

podem trazer para Piratuba. A Presidente diz que de repente eles podem fazer uma 

explanação do que eles vão beneficiar o município para a próxima sessão, para deixar a 

coisa mais clara. O vereador Luiz Carlos diz que essa é apenas uma indicação, depois 

vai vir o projeto. A Presidente diz que aí da tempo para pedir para eles explanarem, até 

se coloca a disposição para conversar com eles para eles virem explanar não na hora da 

sessão, antes ou depois, pode colocar essa observação. Não havendo mais nada a 

discutir a Presidente coloca a indicação em votação. A vereadora Claudia diz que 

aprova a indicação, mas com as informações para depois analisarem novamente. A 

vereadora Marli vota contra e o vereador Alcides vota contra, então a indicação foi 

aprovada. Após a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 21/2.017 – do 

vereador Evelásio. O vereador Evelásio diz que essa indicação é um pedido dos 

agricultores, pois todos sabem que o agricultor tem esse beneficio há uns quantos anos, 

o subsidio do adubo orgânico e agora está vencendo as parcelas, o pessoal está pagando, 

pois tem um ano de prazo e eles já estão procurando a secretaria para fazer um novo 

contrato e ainda não saiu esses contratos, então faz essa indicação para que continue, 

pois é uma ajuda necessária para os agricultores, é muito importante para desenvolver o 

meio rural, então pede a colaboração dos colegas para que continuem com esse 

programa e se possível que seja aumentado, porque com o passar dos anos o pessoal 

vem abrindo mais áreas e pretende adubar para produzir mais alimentos para o nosso 

município, então acha necessária essa ajuda. O vereador Luiz Carlos diz ser favorável a 

indicação e acredita que a secretaria de agricultura não irá cortar esse benefício, pois 

tudo que for bom para o nosso agricultor é preciso fazer, até na sua opinião acha que 

quem precisa de adubo orgânico deveria receber esse adubo e quem precisa do adubo 

químico deveria receber esse, porque em alguns lugares não serve o adubo orgânico, 

mas essa é sua opinião. A vereadora Claudia diz concordar também com o vereador 

Evelásio e diz que esse é o tipo de gasto que não é gasto e que é investimento que vai 

vir em retorno de renda tanto para o próprio agricultor, quanto para o giro do município, 

então é fundamental que isso realmente continue. 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 Complementar Nº 01/2.017 – Dispõe 

sobre a alteração do Título VI, Capítulo I, art.50 ao art. 52, e do anexo III da Lei 

Complementar nº 27/2.007, que dispõe sobre a reorganização e modernização da 

estrutura administrativa da prefeitura municipal de Piratuba, e dá outras providências. 

Esse Projeto a vereadora Claudia havia solicitado vista. A vereadora Claudia diz que 

tinha solicitado vista desse projeto, embora os vereadores tivessem conversado com o  



 

 

 

secretário Giovani, tirando algumas informações, mas eram poucos dias para que 

pudessem analisar com calma e estava envolvendo aqui também uma mudança de 

gerencia da educação, então levou para estudo, com um pouco mais de calma, um pouco 

mais de leitura, conversou com várias pessoas envolvidas com a questão do esporte e 

também com pessoas envolvidas com a educação, em virtude de estarem mexendo em 

duas coisas que é estar diminuindo uma gerencia da educação, vinculando ela a gerencia 

do ensino fundamental e também criando uma vaga de gerencia no departamento de 

esportes e também quer destacar alguns pontos que acredita que são importantes. Mas 

está devolvendo o projeto depois da análise criteriosa, mas também acompanhando um 

pouquinho da posteridade desse projeto. Em primeiro momento ele vai ter um 

encaminhamento, mas ele vai ter um cargo que sempre vai estar no nosso quadro que 

com certeza vai fazer diferença positiva em diversas atividades, algumas delas 

importantes então: promover o relacionamento positivo entre clubes, ligas, associações 

de qualquer modalidade esportiva no município e aqui nós temos alguns representantes 

da associação esportiva, o Tarcisio, que é o presidente da associação esportiva que traz 

o futsal e que agora está trabalhando com bastante futsal de base que está vinculada já 

com algumas atividades do departamento de esportes e com certeza essa gerencia 

também vai poder trazer mais oportunidades para a associação e para o futsal, mas que 

essa gerencia também possa trazer oportunidades para as outras modalidades, assim 

como o próprio texto da lei está dizendo, em uma das competências dessa gerencia, ser 

vinculada a ligas, associações e outras modalidades, então que o município realmente 

tenha oportunidade de aproveitar esse ganho que vai ter através da gerencia do esporte, 

para cada vez mais estimular e dar suporte para outras modalidades também além do 

futsal e o que deixou aquele dia na reunião das comissões e gostaria de reiterar é a 

necessidade da formação especifica para o gerente, formação especifica na área de 

educação física, na área de esportes, porque isso com certeza vai trazer uma habilidade 

maior e um aproveitamento melhor dessa função, então dessa forma traz o projeto hoje 

de volta para primeira votação e tem certeza que pode aprová-lo que não irá ficar 

preocupada com ele e ele irá trazer bons resultados para o município de Piratuba. O 

vereador Luiz Carlos diz que dispensa muitos comentários, pois já discutiram bastante 

na reunião em que vieram apresentar o projeto. A vereadora Marli diz que assim como a 

vereadora Claudia falou também, quando o projeto entrou para ser discutido também 

tinha pedido para segurar porque precisava analisar melhor, porque hoje é um e amanhã 

é outro, então para que seja sempre uma pessoa capacitada dentro da área da gerencia de 

esportes e tinha um comentário pela cidade que a vereadora iria pedir vista de novo, mas 

jamais iria fazer isso só para segurar porque não existe uma pessoa que goste tanto de 

esportes, de ajudar e de participar, e está aqui o presidente da associação de futsal e hoje 

estão iniciando novamente com as categorias de base, e até foi uma das primeiras que se 

associou, mas como vereadora não pode aprovar um projeto sem estudá-lo, sem analisá- 



 

 

 

lo se realmente é bom para o nosso município, mas com certeza é a favor sempre do 

esporte, pois ele tira o jovem das ruas. O vereador Alcides diz que queria colocar que 

esse projeto é muito importante para o nosso município, porque de um mil, novecentos 

e noventa e sete a dois mil o professor Leocir trabalhava com as crianças do primeiro 

turno para a formação de atleta e em dois mil trocou a administração e ele acabou indo 

para Peritiba e isso foi um atraso para Piratuba, porque aqui tinha muito jovem naquela 

época que treinava com o professor Leocir, então a importância de uma pessoa para 

fazer isso aí é muito grande. A vereadora Claudia diz que só para complementar, a parte 

mais importante de todo esse trabalho que a gerencia de esportes vai fazer e o Giovani 

que gosta do assunto com certeza vai estar acompanhando bem de perto e pode 

confirmar isso nesses contatos que fez, é a busca pelo esporte de base, esporte amador, 

esporte de base, crianças que estão fazendo escolinha, os jovens que estão lá fazendo 

escolinha esses é que serão os maiores beneficiados com essa situação aqui, então vê 

que esse é um dos maiores ganhos que a gente tem, é trabalhar com a base que a 

associação esportiva também está incubida com essa ideia, para trabalhar a base dessas 

crianças e aí sim segue, quando eles forem adultos, é muito mais fácil, inclusive até para 

montar um time de alguma modalidade, então é a atenção para a base, a garantia da 

atenção para a base, o que foi fundamental para aprovação desse projeto. Não havendo 

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

aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de 

Lei Complementar Nº 02/2.017 – Dispõe sobre alteração de Anexos da Lei 

Complementar nº 67, de 02 de janeiro de 2.015 que dispõe sobre o Plano de Carreira e 

Remuneração para os servidores Públicos do Município de Piratuba e dá outras 

providências. Esse Projeto a vereadora Marli havia solicitado vista. A vereadora Marli 

diz que pediu vista desse projeto porque aqui na justificativa do projeto até fala assim: 

do implemento de novos Programas pelos Governos Federal e Estadual, aumento da 

população que necessita de atendimento público, maior disponibilização de atendimento 

na saúde e educação, então foi atrás e até agora não tem nenhum programa Federal e 

nem Estadual e foi tirado motoristas da saúde e colocado na secretaria de obras, 

qualquer um deve saber porque foi tirado e são motoristas bons e motoristas que tinham 

experiência e hoje a gente encontra as pessoas nas ruas e elas comentam que o fulano 

leva a gente até lá e larga lá, não sabem nem levar o pessoal nos lugares, aonde que os 

motoristas de antes levavam, principalmente os idosos, levavam e buscavam eles nos 

lugares certos e ali na secretaria de educação tem onze motoristas, acha até que é 

bastante e eles podem tirar dali e colocar lá na saúde se estiver faltando e outra coisa  

falavam da administração passada que era um cabide de emprego, e hoje tem secretarias 

que antes uma pessoa trabalhava sozinha e hoje tem quatro, cinco trabalhando, então é 

contra o projeto. O vereador Alcides diz que no final do ano veio aqui um projeto 

criando trinta novos cargos e tinha cinco cargos para motorista, então não vai votar  



 

 

 

contra, vai votar favorável, porque se não estaria votando contra os seus princípios, se 

na época precisava cinco, hoje tem três e esses três estão sendo trocados por vagas de 

escriturários, então três servidores não irão aumentar despesa para o município, por isso 

vai votar a favor, cada um tem sua opinião e a sua é essa. O vereador Evelásio diz que 

na oportunidade esse pedido foi rejeitado, então como foi rejeitado aquele, então 

também acha que não há necessidade no momento da contratação desses motoristas. 

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

votação o qual foi aprovado por seis votos e os vereadores Claudia, Evelásio e Marli 

votam contra. 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 Projeto de Lei 

Legislativo Nº 002/2.017 – Estabelece a demarcação de locais de parada de ônibus e de 

carga e descarga no município de Piratuba/SC e dá outras providências. Após a leitura 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 006/2.017 – Autoriza o Município 

a firmar convênio com o estado de Santa Catarina, visando a realização de policiamento 

ostensivo motorizado por intermédio de guarnições de radiopatrulha da polícia militar. 

Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Alcides diz que 

esse projeto já foi bastante discutido. Não havendo 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. A vereadora Claudia diz que acabou fazendo uma 

fala sobre os processos seletivos que estavam abertos e agora tem mais um que é o 

processo seletivo da secretaria de saúde, não é o nosso caso, mas para clínico geral tem 

uma vaga, uma vaga para fisioterapeuta, agente de serviços gerais, farmacêutico e 

auxiliar administrativo, inscrições abertas de treze à vinte e sete de março e os 

interessados devem procurar então maiores informações no site da prefeitura para poder 

fazer suas inscrições e gostaria também de reiterar o convite para a casa da memória, a 

exposição do pintor José Peri, que ainda está lá até dia dezessete, sexta-feira e dizer que 

na segunda-feira é dia do contador de história e a casa da memória também estará 

desenvolvendo algumas atividades em relação a esta data, são atividades que envolvem 

as escolas também, mas que podem ter visitação de qualquer pessoa, inclusive dos 

turistas. O vereador Alcides diz que por problemas técnicos não ficou gravada a sessão 

anterior, então a ata não saiu na integra, e como gente não estava na sessão falando quer 

falar das suas duas indicações, que foi para pagar taxa de insalubridade para as agentes 

de saúde e também para dar uma ajuda de combustível para elas, e sobre o projeto das 

três vagas, votou a favor, mas gostaria de deixar frisado que tem um concurso valendo,  



 

 

e se for criada essas vagas terão que seguir esse concurso e espera que seja seguido. A 

Presidente coloca que quer deixar registrado aqui sobre a oportunidade maravilhosa, que 

o prefeito lhe deu a oportunidade, não por ser um dia prefeita, mas sim por estar 

representando todas as mulheres no nosso dia e até comentou em uma das entrevistas 

que são em três mulheres vereadoras aqui na nossa câmara e isso nos engrandece, então 

queria deixar registrado aqui nessa casa a oportunidade, o seu muito obrigada em nome 

de muitas pessoas que lhe procuraram, pois está muito satisfeita e feliz. 

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 14 de Março de 2.017. 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes      

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário                                             

 

 

 

 

 

 


