
 

 

 

 

ATA Nº 2.229  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2.017. 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 15:30 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 21/11/2.017. 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 – Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 352/2.017 – Encaminha Leis 1.426, 1.427, 

1.428 e 1.429/2.017 e Decreto 873/2.017, Ofício Nº 355/2.017 – Encaminha Balancetes 

Mês de Outubro de 2.017, Mensagem Nº 065/2.017 – do Projeto de Lei Nº 055/2.017 – 

Altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 1.387/2.017, de 19 de janeiro de 2.017, que 

autoriza assinar convênio com a Associação Ipiratubense de Acadêmicos, e dá outras 

providências, Mensagem Nº 067/2.017 – do Projeto de Lei Nº 056/2.017 – Abre crédito 

especial por conta do excesso de arrecadação do orçamento vigente no valor de R$ 

12.500,00, Mensagem Nº 066/2.017 – do Projeto de Lei Complementar Nº 10/2.017 – 

Altera redação do artigo 48 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 Santa Catarina e dá outras 

providências, faz compilação de leis, revoga leis e dá outras providências. ORDEM DO 

DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão o Regime do Projeto de Lei Nº 

055/2.017 – Altera o parágrafo 1º da Lei 1.387/2.017, de 19 de janeiro de 2.017, que 

autoriza assinar convênio com a Associação Ipiratubense de Acadêmicos, e dá outras 

providências. Não Havendo nada a discutir a Presidente coloca o regime em votação o 

qual foi aprovado por unanimidade.  Após a Presidente coloca em discussão o Projeto 

de Lei Nº 051/2.017 – Abre crédito suplementar por conta de anulação parcial ou total 

de dotação orçamentária do orçamento vigente no valor de R$ 365.000,00. Não havendo 

nada a discutir a Presidente coloca o Projeto para sua segunda votação o qual foi 

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

Lei Legislativo Nº 006/2.017 – Institui a campanha Setembro Verde, no âmbito do 

Município de Piratuba. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o Projeto para 

sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente Solicita a  



 

 

 

assessora 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 44/2.017 – Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da 

Lei Orçamentária para o Exercício de 2.018 e dá outras providências. 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 assessora 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 50/2.017 – Estima a Receita e 

fixa a Despesa do Município de Piratuba para o exercício financeiro de 2.018 e dá 

outras providências. 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 assessora que faça as 

leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis 

e Veto e Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do Projeto de Lei Nº 52/2.017 

– Altera redação do parágrafo 2º e insere parágrafo 3º no Artigo 1º da Lei 734/2.0056, 

de 14 de março de 2.005, que concede auxilio financeiro para transportes de estudantes 

matriculados e quem frequentam escolas profissionais não formais, ensino médio e 

terceiro grau e dá outras providências. 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. Após a Presidente solicita a assessora 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 53/2.017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Acordo Judicial no 

Processo Nº 0001717-53.2014.8.24.0016, e dá outras providências. 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. Após a 

Presidente solicita a assessora 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 54/2.017 – Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a aderir ao Programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao BADESC 

– Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A e dá outras providências. Após 

as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. A vereadora Claudia diz querer 

fazer um comentário sobre esse projeto do Badesc que é importante só para deixar 

informado para todo mundo a questão do tempo de que esse financiamento vai ter para 

pagamento, então conforme a reunião que tiveram com o secretário de administração 

Giovani, caso o financiamento seja feito agora ou em inicio de dois mil e dezoito, é um 

ano de carência e depois mais três anos para pagamento de forma que o finalzinho do 

empréstimo ainda seria pago no primeiro ano de mandato do próximo prefeito, assim  



 

 

 

como esse prefeito também está terminando de pagar algumas coisas aí, então é só uma 

questão de responsabilidade financeira, tanto nossa quanto da prefeitura, então é bom a 

gente ter noção desse período, do tempo que vai ser para que se faça o pagamento desse 

empréstimo, que com certeza vai poder trazer muitas obras importantes para o 

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

primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicita a 

assessora para 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 Complementar Nº 006/2.017 – Altera dispositivos 

da Lei Municipal Nº 270/93, de 23 de Dezembro de 1.993, que Dispõe sobre o Código 

Tributário Municipal, relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, 

e Lei Complementar nº 23/2.003, de 30 de Dezembro de 2.003, que Altera Dispositivos 

do Código Tributário Municipal relativos ao Imposto sobre Serviços – ISSQN e dá 

outras providências. 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 

asleituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de 

Leis e Veto; Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas e Obras, 

Urbanismo, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Projeto de Lei Complementar Nº 

007/2.017 – Dispõe sobre a regularização de construções irregulares e clandestinas e dá 

outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. A 

vereadora Marli Buselato solicita visto do Projeto. A Presidente então cede o visto. Em 

seguida a Presidente solicita a assessora para que faça as leituras das Comissões de 

Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e de Educação e Cultura, Saúde e 

Assistência Social 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 Santa Catarina e dá outras providências, faz compilação de leis, 

revoga leis e dá outras providências. 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. Após a Presidente solicita a assessora 

que faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto, Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Meio Ambiente do 

Projeto de Lei Legislativo Nº 007/2.017 – de 20 de novembro de 2.017- Disciplina 

sobre o estacionamento de caminhões, carretas, tratores, equipamentos agrícolas, 

máquinas pesadas, ônibus, micro – ônibus, Trailers, Vans e similares, revoga leis e dá 

outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O  



 

 

 

vereador Jhonatan Spricigo solicita visto do projeto. A Presidente então cede o visto ao 

vereador. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem aos visitantes e a Deus 

por mais esta sessão. O vereador Idenir agradeceu a oportunidade que foi lhe dada para 

assumir como vereador durante esses dois meses. O vereador Jhonatan diz querer deixar 

registrado que na semana passada esteve acompanhando a troca dos bombeiros e nesse 

ocasião esteve conversando com o Moura, responsável pela polícia militar e ele pediu 

para estarem agilizando junto com os Deputados para estar vendo o aumento do efetivo 

de policial em nossa cidade e aproveitando a oportunidade que estava em Florianópolis 

na semana passada, na quarta-feira foi conversar com o Deputado Neodi Saretta, no 

mesmo dia ele já fez uma indicação pedindo, a indicação já foi aprovada e a noticia que 

tem é que vai vir oito policiais, soube depois de fazer a solicitação, mas de qualquer 

maneira ele deixou registrado esse pedido. Também quer dar os parabéns para o Deno 

pela sua passagem aqui pela câmara e quem sabe em outras oportunidades pode estar 

acompanhando. Também solicitar que seja trocado os projetos, porque o cinquenta e 

seis veio com a justificativa do cinquenta e seis, mas com a justificativa do cinquenta e 

cinco, então tem que trocar que está errado e também deixar marcada as comissões para 

segunda-feira, às 8:30 horas. A Presidente somente lembra que logo em seguida teremos 

a visita do Governador, quem puder se fazer presente. 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 28 de Novembro de 2.017 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   
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