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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos vinte e dois 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 08/08/2.017. 

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: Ata da Assembleia 

Geral da Associação das Câmaras de Vereadores do Alto Uruguai Catarinense – 

AVAUC, Convite para Inauguração do Radar Meteorológico do Oeste, Ofício Nº 

007/2.017 – do Tribunal de Contas do Estado de santa Catarina – sobre o Plano de 

Educação – PNE, Convite da Sociedade Coral Harmonia para o Encontro de Corais, 

Ofício Nº 35/2.017 – do Centro de Educação Infantil Passinho Inicial – Resposta ao 

Ofício CV/164/2.017 – Solicitação da Vereadora Marli Buselato, Ofício Nº 292/2.017 – 

da Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Resposta ao Ofício CV/1362.017 – 

Solicitação da vereadora Claudia Jung, Ofício Nº 011/2.017 – da 104.9 Piratuba FM a 

Radio dos amigos – Convite para a Mateada dos Amigos. DO EXECUTIVO: 

Mensagem Nº 38/2.017 – do Projeto de Lei Nº 34/2.017 – Autoriza o Executivo 

Municipal a realizar despesas com o 16º Festival de danças da 3ª Idade, Ofício Nº 

257/2.017 – Resposta ao Ofício CV/136/2.017 – Solicitação do vereador Luiz Henrique 

da Silva, Ofício Nº 258/2.017 – Resposta ao Ofício CV/142/2.017 – Solicitação do 

vereador Luiz Henrique da Silva, Ofício Nº 259/2.017 – Resposta ao Ofício 

CV/144/2.017 – Solicitação da vereadora Claudia Jung, Ofício Nº 274/2.017 – Resposta 

ao Ofício CV/161/2.017 – sobre o Veto Parcial do Projeto de Lei Nº 014/2.017, Ofício 

Nº 276/2.017 – Solicitação de Retirada do Projeto de Lei Nº 33/2.017 – Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a custear despesas com a alimentação no período de 

realização da Etapa Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina – JASC, Ofício 

Nº 289/2.017 – Encaminha Lei Nº 1.413/2.017. ORDEM DO DIA: Em seguida a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 21/2.017 – Ratifica o Primeiro 

Termo Aditivo à segunda alteração e consolidação do Protocolo de Intenções do 

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense – Consórcio  



 

 

 

Lambari. Não havendo 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 Nº 32/2.017 – Autoriza a concessão de bem imóvel municipal mediante 

Termo de Cessão de Uso e dá outras providências, para implantação da Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE. Não havendo nada a discutir a Presidente colo o Projeto 

para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 33/2.017 – Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a custear despesas com a alimentação no período de realização da 

Etapa Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina – JASC. O vereador Alcides 

diz querer fazer uma pergunta, pois esse ofício que veio é sobre esse projeto. Então a 

assessora explica sobre o ofício e a retirada do projeto. Então a vereadora Claudia 

coloca que então mesmo assim procede a votação. Não havendo mais nada a discutir a 

Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos 

visitantes e a Deus por mais esta sessão. O vereador Luiz pede a assessora para que faça 

uma indicação, pois já foi procurado há dias, e onde era pago uma vez auxilio funeral às 

famílias carentes, na realidade era pago a todas as famílias, mas pelo que no mínimo 

pagassem para as famílias carentes, pois tem várias famílias que faleceu alguém e eles 

não tem nem condições de pagar o funeral dessa pessoa, então gostaria que o Executivo 

fizesse uma lei para pagar, nem que se fosse uma porcentagem, porque os vereadores 

não podem criar projetos e fazer leis, mas pode fazer uma indicação, então pede fazer 

uma indicação para a próxima sessão. E também outra indicação que quer fazer é até 

chato, só ficamos em lombadas aqui em Piratuba, mas o pessoal da Auto Escola e da 

Funerária, da própria Secretaria de Educação pediram para fazer um redutor de 

velocidade ou uma lombada ali, porque os carros estão passando ali em alta velocidade, 

então mais uma indicação. A vereadora Claudia diz que mesmo que a votação de hoje 

não vá mais permitir o custeamento do alimento dos atletas dos JASC, dessa forma não 

vai mais ser possível, mas os jogos já passaram, mas o apoio daqui com certeza existia, 

queria nesse sentido parabenizar as equipes piratubenses que representaram o nosso 

município de uma maneira muito bonita e ficam orgulhosos de ver esses resultados 

bons, dentro do próprio município inclusive, ainda mais numa etapa regional, então o 

Futsal Masculino que foi campeão, o Futsal Feminino que ficou vice-campeão, não 

conseguiu se classificar, mas teve um desempenho muito bom e o bolão 23 Masculino e 

Feminino que já como a muitos outros anos vem se destacando e novamente as duas 

equipes ficaram campeãs e a Bocha Masculino, não classificou mas ficou como vice 

campeã, então foram modalidades que fizeram com que Piratuba se mostrasse mais uma 

vez muito competente também na questão das nossas equipes do esporte, então gostaria 

de parabenizar aos atletas que participaram dessas atividades. O vereador Luiz Henrique 

diz querer deixar aqui registrado que na semana passada também ocorreu a corrida dos  



 

 

 

garçons, é um evento muito importante para o nosso município, pois quando falamos 

nos garçons é uma atividade importante, pois os nossos garçons são as pessoas que tem 

contato diário com os nossos turistas e  nosso turismo é um dos carros chefes da 

economia do nosso município então temos que parabenizar todos os garçons pelo belo 

desempenho no nosso município, pois se o município vai bem, devemos uma parte 

desse trabalho, desse mérito aos nossos garçons e demais pessoas ligadas ao turismo. 

Também quer aproveitar para parabenizar os atletas que nos representaram nos jogos 

dos Jasc, também esteve presenciando jogos, bolão, a bocha e o futsal e também 

parabenizar o diretor de esportes que é Jonas Pacheco pela organização do evento, 

ocorreu tudo bem. O vereador Evelásio faz a solicitação de um ofício, para que a 

assessora mande um ofício para o órgão competente, que seria responsável pela 

sinalização, pois está ocorrendo no interior do nosso município que as pessoas estão se 

deslocando para os lugares errados, pessoas principalmente que vem de fora e não 

conhecem as comunidades e aí esteve averiguando e realmente está faltando sinalização, 

está faltando placas de sinalização nas entradas das comunidades. Aconteceu um fato há 

poucos dias atrás, até foi comunicado pelo ex-vereador Sady Pereira que veio um 

pessoal de Capinzal no Mariano para jogar bola e acabaram se perdendo e foram parar 

lá perto da casa do vereador, bateram lá procurando Lageado Mariano e realmente 

esteve olhando e não tem placas que indiquem Lageado Mariano. Lá na sua casa 

também para bastante pessoas pedindo onde é Linha Uruguai, passam ali e acabam não 

vendo sinalização para o Uruguai e acabam descendo direto à Barragem, então gostaria 

que fizesse esse ofício e que seja solucionado esse problema. Vai também aproveitar a 

oportunidade para citar um caso que ocorreu no interior do município, pois foi 

procurado por alguns agricultores que lhes disseram que não está sendo atendido os 

serviços de obras, segundo eles procuraram o secretário de obras a respeito de trator de 

destoque e para abrir estrada também a acabaram não sendo atendidos, segundo eles o 

secretário diz que não poderia fazer e não tinha uma data prevista para executar esse 

serviço. Dias seguintes estavam nos vizinhos trabalhando, dois, três dias na mesma 

propriedade, então lhe pediram que levantasse essa questão e até gostaria que outros 

vereadores acompanhassem, fossem até a casa desses cidadãos, pra ver se realmente 

está acontecendo, porque segundo os discursos do prefeito, não foi uma vez só que 

ouviu ele falando que não teria discriminação política e espera que não tenha, espera 

que isso não seja discriminação política, então gostaria de tirar esse fato a limpo para 

ver realmente o que está acontecendo que uns estão ganhando e outros não, então deixa 

a disposição se alguém quer lhe procurar para irem até esses locais e ver  o que está 

acontecendo em relação a isso. Também quer aproveitar a oportunidade e pedir para a 

Presidente o espaço da câmara de vereadores para dia vinte e um de outubro, onde 

estará acontecendo um encontro do partido do PMDB, vai ter eleição da executiva e do 

diretório, então gostaria já de aproveitar a oportunidade para pedir esse espaço. Desde já  



 

 

 

deixa o agradecimento em nome do partido. A vereadora Marli diz que no ofício que 

tinha mandado para o Passinho Inicial que lhe mandaram hoje, fica indignada, mas vai 

entrar na justiça porque não vai passar por mentirosa, porque no ofício diz que nenhuma 

das gravações podem tornar-se pública, exceto por via judicial, então vamos entrar na 

justiça e vamos ver o que vai dar, porque não queria prejudicar ninguém, só queria 

mesmo as gravações para constar com esteve lá, para não passar por mentirosa, porque 

jamais mentiu em todos esses anos de politica que tem, não seria agora que ia mentir, 

então quer ver o que vai fazer, mas não vai passar por mentirosa em momento algum e 

pede também a assessora que faça um ofício para o secretário da saúde pedindo quais 

são os requisitos para que o cidadão piratubense possa ter o cartão cidadão, quais são os 

requisitos, o que precisa, quanto tempo tem que morar na cidade e tudo mais. O 

vereador Jhonatan diz querer deixar registrado os parabéns pela organização dos JASC 

aqui em Piratuba, os desempenhos das nossas equipes também foram um desempenho 

muito bom, não conseguimos nos classificar com todas equipes, mas ao menos três se 

classificaram que foram o Futsal Masculino e o Bolão Masculino e Feminino, inclusive 

o Bolão no pouco que assistiu lá sobrou, realmente o time é muito bom, de alto nível e o 

Futsal Feminino e a Bocha Masculina acabaram ficando como vice campeões que 

também é um ótimo resultado, mesmo não tendo conseguido a classificação. Também 

deixar registrado que a Associação Atlética Rio Peixense conseguiu vencer o primeiro 

jogo da final de campeonato regional de campo, uma conquista que há muitos anos 

Piratuba não tem, ultimo ano que teve foi no ano dois mil, conquista da Taça TV 

Catarinense, então com o resultado de 1x0 fora, acredita que em casa o nosso time 

consiga sair com o título e está todo mundo convidado sábado, às 15:00 horas no campo 

da Associação Atlética Riopeixense essa final. O vereador Alcides diz que está 

estranhando que não está vindo resposta das indicações, já foram feitas várias 

indicações, acho que já estamos numas sessenta e até hoje não viu nenhuma resposta do 

Executivo, isso é uma falta de respeito com os vereadores, está aqui há vinte anos e 

sempre foi mandado resposta, nem que não façam, mais ao menos dar uma satisfação 

aos vereadores sempre foi dada e agora estão sendo meio desprezados, acho que era 

bom que mandassem uma resposta, ou faz ou não faz, se não fizerem não tem tanta 

importância, desde que respondam os vereadores. Também ouviu a assessora lendo 

sobre PPA e Lei de Orçamento, acha que já tem alguma coisa esgotando o prazo para 

entrar aqui nessa casa, o Prefeito que se agarra que pode dar cassação de mandato, é 

bom que ele se aligere para mandar. O vereador Altair diz que sobre o que o vereador 

falou que tem gente reclamando das máquinas, só que é assim, diz concordar que tem 

que fazer para todo mundo, só que aquele povo, não vai dizer o povo nosso, do lado do 

prefeito, estavam a muito tempo que não ganhavam serviço, então agora eles querem e 

querem serviço, mas tem que ter paciência. Um trator esteve em Nova Beleza, até 

acompanhou lá e fez casa por casa, começou na Linha e fez toda a Linha, mas tem que  



 

 

 

cobrar, tem que fazer para todo mundo e o outro trator também está sendo arrumado, aí 

vai começar a trabalhar, mas tem que cobrar. A Presidente diz que sobre a Indicação 

que o vereador Luiz pediu para fazer ao Executivo sobre o auxilio funeral, já havia 

discutido esses dias isso com o prefeito, deles montarem um projeto, ter uma avaliação, 

alguma coisa assim que fornecesse tipo um kit, um valor, mas para as pessoas que 

realmente precisam, acho que vamos pedir para a assessora fazer um reforço aí nesse 

pedido para que seja criado um projeto, alguma coisa que venha para a câmara para os 

vereadores aprovarem, até para ter embasamento em lei, alguma coisa, porque se não 

auxilia um com uma porcentagem e outro com outra e bem no fim as vezes a pessoa que 

realmente precisa não ganha, uma vez saía cheque nominal e as pessoas acabavam 

gastando porque o falecido não estava mais ali para assinar, ou saia em nome de outra 

pessoa e o que que acontecia, lá na funerária ficava em débito e as pessoas gastavam 

aquele dinheiro, viu muitos casos desses, então acha que tem que ser criada uma lei, 

uma porcentagem, uma visita in loco, se realmente as pessoas precisam para liberar isso 

aí se não não vai funcionar dessa forma, então reforçando, para fazer um ofício para 

fazer um projeto, é uma boa ideia porque tem muitas pessoas que precisam disso. 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 22 de Agosto de 2.017. 

 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   
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