
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.280  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2.019. 

 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 do Vereador Sr. Luiz Henrique da Silva. Este 

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 o presidente 

solicita ao primeiro - secretário que faça a leitura da Ata da Sessão Solene do dia 

04/02/2.019. 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 o Presidente 

solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura das correspondências. DE 

DIVERSOS: Ofício Nº 01/2.019 – da EPAGRI, solicitação de Uso da Palavra pelo 

senhor José Luiz Fontanella, Ofício Nº 003/2.019 – da Câmara de Vereadores de 

Xavantina, Convite para a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. DO 

EXECUTIVO: Ofício Nº 258/2.018 – Resposta do Ofício CV/175/2.018 – solicitação 

do vereador Evelásio Vieira, Ofício Nº 259/2.018 – Resposta do Ofício CV/180/2.018 – 

solicitação do vereador Evelásio Vieira, Ofício Nº 21/2.019 – Encaminha Balancetes 

referente ao Mês de Dezembro/2.018, Mensagem Nº 001/2.019 – do Projeto de Lei 

Complementar Nº 001/2.019 – Altera redação dos artigos 233 e 235 da Lei 

Complementar nº 065/2.015, de 02 de janeiro de 2.015, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Piratuba, das Fundações Municipais, faz 

compilação de Leis, revoga Leis e dá outras providências, Mensagem Nº 002/2.019 – do 

Projeto de Lei Complementar Nº 02/2.019 – Altera redação dos artigos 35 e 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 Priatuba, Estado de Santa Catarina e dá outras providências, faz compilação de leis, 

revoga leis e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 001/2.019 – 

Solicita a demarcação de vagas de estacionamento, nas vias públicas do Município. – do 

vereador Jhonatan Spricigo, Projeto de Resolução Nº 08/2.019 – Dispõe sobre 

alterações do Regimento Interno, Projeto de Resolução Nº 09/2.019 – Dispõe sobre o 

reajuste do Vale – Alimentação regulamentado pela Lei 1165/2.012, Apresentação das 

Comissões para 2.019 – Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto: 

Presidente: Jhonatan Spricigo, Vice-Presidente: Luiz Carlos Gomes, Membro: Alcides 

Gomes e Suplente: Mareci Stempcosqui; Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação 

e Controle de Contas: Presidente: Luiz Carlos Gomes, Vice-Presidente: Altair de  



 

 

Azeredo, Membro: Marli Buselato e Suplente: Mareci Stmpcosqui; Comissão de Obras, 

Urbanismo, Serviços Públicos e Meio Ambiente: Presidente: Mareci Stempcosqui, 

Vice-Presidente: Altair de Azeredo, Membro: Evelásio Vieira e Suplente: Luiz Carlos 

Gomes; Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social: Presidente: Mareci 

Stempcosqui, Vice-Presidente: Jhonatan Spricigo, Membro: Claudia Jung e Suplente: 

Altair de Azeredo, Comissão de Trabalho, Legislação Social, Defesa do Consumidor e 

Atividades Privadas: Presidente: Altair de Azeredo, Vice – Presidente: Jhonatan 

Spricigo, Membro: Alcides Gomes e Suplente: Luiz Carlos Gomes. ORDEM DO DIA: 

Após as leituras o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 001/2.019 – do 

vereador Jhonatan Spricigo. O vereador Jhonatan diz que essa questão da demarcação 

das vagas, já foi pedido dezenas de vezes na Câmara de Vereadores, o pessoal do 

comércio sofre muito, a população toda sofre muito porque acaba não tendo uma 

rotatividade no estacionamento e muitas vezes as pessoas não estacionam de maneira 

correta que dê um aproveitamento maior das vagas, às vezes a gente vê uma moto onde 

poderia estar estacionando um carro, ou um carro e mais uma moto, então para tentar 

diminuir essas situações seria muito importante pelo menos na Avenida principal, na 

Avenida Dezoito de Fevereiro estar fazendo essa demarcação certinha das vagas de 

carro, das vagas de moto e também nas vagas para idosos e nas vagas para deficientes 

que hoje acredita que se tem é uma na frente do Banco do Brasil e a de idosos uma 

próxima a lotérica, então acha que seria interessante estar abrindo mais lugares para 

essas vagas, são vagas normalmente ocupadas de maneira rápida e claro demarcando 

todas as demais vagas para um melhor aproveitamento dos acostamentos da via púbica, 

para isso conta com a colaboração dos colegas. O vereador Evelásio diz achar que o 

vereador está de parabéns por essa indicação, como ele mesmo disse, já foi pedido 

várias vezes na sessão, foi feito indicação, inclusive fez indicação para que fizessem um 

estacionamento para motos em frente ao Banco do Sicredi que é um lugar que agora tem 

bastante movimento e acaba causando tumulto porque não tem estacionamento para 

motos, então acha que se demarcar isso aí, vai ficar de bom tom porque vai ter mais 

espaço para todo mundo, hoje as nossas vias estão ficando bastante congestionadas, tem 

bastante carro na cidade, então temos que fazer uma melhoria para pessoal conseguir se 

locomover e estacionar com facilidade. O vereador Alcides diz que também gostaria de 

aproveitar o oportunidade, pois sempre foi cobrado o estacionamento do bondinho, as 

paradas, então acha que tem que encaixar nessa indicação que seja regulamentado o 

estacionamento do ônibus que faz o perímetro urbano, porque ele qualquer lugar está 

parando e isso é um grande problema, então já que está sendo regulamentado que inclua 

também o bondinho, mas essa indicação é bem vinda. O vereador Jhonatan diz que essa 

questão da parada do bondinho acha muito importante, e até já tinham comentado outras 

vezes e o vereador sempre puxa essa situação, porque realmente vai parando em 

qualquer lugar e tem os pontos de costume, então já podem fazer nos pontos de costume 

as paradas, acha que vem a calhar mesmo. O vereador Alcides diz que na realidade o  



 

 

bondinho é necessário, precisa ter em Piratuba, porque nós não temos circular, mas 

temos o bondinho, mas tem que ter um lugar para estacionar, não parar em qualquer 

lugar na rua, porque atrapalha o transito. Não havendo mais nada a discutir o Presidente 

coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente 

coloca em votação o Projeto de Resolução Nº 09/2.019 – Dispõe sobre o reajuste do 

Vale – Alimentação regulamentado pela Lei 1165/2.012 o qual foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em votação as Comissões para 2.019, as 

quais foram aprovadas por sete votos e o vereador Evelásio votou contra. Em seguida o 

Presidente coloca que será apresentado os Lideres de Bancada, sendo a Líder da 

Oposição a vereadora Claudia Jung e de Situação a vereadora Mareci Stempcosqui, em 

seguida o Presidente cede a palavra para as Líderes. PALAVRA LIVRE: Todos os 

vereadores agradecem aos visitantes e a Deus por mais esta sessão. O vereador Luiz 

Gomes solicita uma indicação para a próxima sessão, pois sabe que vai ser asfaltadas as 

ruas das Flores e Boa Vista, então vai se feito passeio e foi cobrado pelos vereadores, se 

desse para incluir junto e fazer, o Charolão também muito conhecido já cobrou várias 

vezes, que fosse concertado aquele passeio das ruas Floriano Bender e Erno Max Ritter 

e da mesma forma também na Rua São Joaquim, que a administração dê uma olhada 

com carinho nessas ruas, porque está bastante feio, ali nesses passeios passa bastante 

turistas e na Rua São Joaquim também tem um muro que caiu, até acha que pertence ao 

hotel, mas que a administração fosse lá então e notificasse o hotel para que eles 

concertassem, e está sendo bastante cobrado pelos residentes daquela rua, então gostaria 

que fosse feita essa indicação. A vereadora Claudia diz que gostaria que fosse 

encaminhado um ofício a Secretaria de Saúde, mais especificadamente ao setor da 

Assistência Social pedindo o relatório das atividades, das corridas e da movimentação 

que foi feita com aquele carro que no ano passado através do apoio do Valdir Colatto 

veio para o município, no dia vinte e um de dezembro foi entregue ao município e esse 

carro está sendo utilizado pela administração e então gostaria de um relatório dessas 

atividades para que seja prestado contas inclusive para a população de como o veículo 

está contribuindo para Piratuba, já fez esse pedido por telefone para o secretário em 

exercício no mês de Janeiro, só que acabou não passando lá para pegar o relatório então 

faz através desse pedido de ofício para que venha até aqui na câmara e todos tenham  

acesso a essa informação, é um carro que veio através do Sistema Único de Assistência 

Social e então quer saber como está sendo a utilização desse veículo, que viagens está 

fazendo, para onde foi, como está sendo a utilização. Também gostaria de um ofício, 

que seja enviado a secretaria de obras levando uma sugestão ou pedindo se há 

possibilidade de alguma providência em relação aquela curva que fica próxima a 

escolinha de Alto Picadão, bem na entradinha do falecido Werninho Rosa, aquele é um 

trecho que seguidamente tem trazido riscos para as pessoas que circulam por ali, como 

vários moradores já pediram, já houve pequenos acidentes ali naquela curva porque é 

bem apertada e passou por lá ontem e com as chuvas do final de semana corre muita  



 

 

pedra, pedras maiores para dentro da estrada e a curva fica mais estreita ainda, então os 

riscos ali são muito grandes, então gostaria de um ofício pedindo se há alguma 

possibilidade de alguma providência de abrir mais aquela curva, talvez modificar um 

pouco do traçado para melhorar um pouco o transito naquele trecho e ficar menos 

perigoso porque é um local que está oferecendo muitos riscos, felizmente até hoje foram 

pequenos estragos, mas antes que aconteça algo mais grave é importante que seja 

tratada essa situação ali. Também coloca que o vereador Luiz citou a Rua São Joaquim, 

por acaso também recebeu queixas de moradores da rua São Joaquim a respeito das 

valas que foram abertas para a questão do esgoto que já faz mais de dois meses que não 

tiveram a devida recolocação da pavimentação da rua, então os buracos estão lá, a 

circulação e o trafego está feio, é uma rua que acaba ficando mais atrás, quase não se vê, 

mas é um serviço que não foi executado da maneira que ficou combinado que seria, 

então gostaria de acrescentar ou talvez um ofício diferenciado, por esse cuidado com 

esse concerto aí. A outras queixas dessa mesma situação, mas a São Joaquim foi uma 

que por acaso que recebeu uma queixa e aproveita já que vão fazer melhorias lá, que se 

pense na arrumação até que o asfalto não venha. A vereadora também coloca que o ano 

letivo também estará começando na segunda-feira, as aulas recomeçam e que todos 

estudantes venham com muita garra e com muita vontade de aprender e aqueles que já 

saíram das escolas do município, inclusive a Leticia também é uma delas, a Vitória 

também, então já estão se encaminhando para o ensino superior e que Piratuba continue 

sempre apoiando e que tenham muito sucesso todos os estudantes de todos os níveis 

para esse ano de dois mil e dezenove. O vereador Evelásio pede desculpas por não ter 

comparecido ontem na sessão, infelizmente teve uns imprevistos nas suas atividades e 

não pode estar presente na sessão solene. Vai justificar seu voto contra nas comissões, 

pois acha que se estão trabalhando em conjunto, trabalhando pelo município, sem 

discriminações, acha que a bancada do PMDB teria direito a presidir uma das comissões 

e pelo que viu nós não temos nenhum nome na presidência, então vê que aí já começou 

algumas discriminações, por isso seu voto foi contra. Pede a secretária que faça uma 

indicação, para que a administração faça melhorias na estrada do interior onde foi 

cobrado pelos moradores que está em péssimas condições e que faz mais de ano que 

parece que a patrola não passa na região, então fazer essa indicação para que façam as 

melhorias devidas nela, uma estrada que liga Alto São José a Uruguai costeando o Rio 

Pelotas, mais precisamente ela começa ali no Marciano e sai lá no seu Ivo Martinazzo, 

naquela região está em péssimas condições, sem condições de tráfego e pelo que os 

moradores falaram ali passa o leiteiro e também a hora que começar a aula vai passar 

veículo escolar, então precisa urgentemente uma melhoria. O vereador Altair diz que a 

respeito do que a vereadora levantou da estrada do Alto Picadão também foi cobrado e 

até já conversou com o secretário só que tem que conversar com os confrontantes, 

porque tem uns ali que de repente não vão aceitar, mas ele ficou de conversar com os 

confrontantes para resolver esse problema. A vereadora Marli diz que também quer  



 

 

falar das comissões e até ontem tinha comentado com o seu Alcides  e num curso em 

Florianópolis o professor deixou bem claro que os vereadores da oposição também 

tinham direito de escolher a presidência de uma comissão, aí o vereador Alcides disse 

até para deixar quieto, só que acha que não da para deixar tudo quieto e outra coisa no 

regimento interno da câmara diz que quem tem que ler a ata é a secretaria geral da 

câmara, só depois que for aprovado o projeto que entrou aqui hoje, que não sabe se vai 

ser aprovado ou não o projeto, mas quem teria que fazer as leituras da ata é a secretaria 

geral da câmara. Também fala que o vereador Jhonny fez essa indicação para pintura 

das ruas e falou da máquina e semana passada tinha um comentário grande aqui no 

nosso município da máquina nova que custou cara e não estava funcionando para pintar, 

onde até uns funcionários da prefeitura criticaram porque estava estragada e 

terceirizaram três pessoas para fazer as pinturas, se o dinheiro é publico nós temos que 

ficar de olho e cobrar, se tem a máquina não precisa terceirizar para outras pessoas 

pintar, então na hora que forem pintar os estacionamentos nós temos que ficar de olho 

se não vão terceirizar também. O vereador Jhonatan diz querer começar dando os 

parabéns para secretaria de obras pela aquisição de uma escavadeira hidráulica que 

chegou hoje no nosso município adquirida com recursos próprios e já veio com uma 

noticia excelente que tem mais duas máquinas novinhas para chegar e estar atendendo a 

população e a gente sabe que é um investimento alto, que não é tão fácil assim fazer, 

então vem aí para beneficiar uma grande parte da população, principalmente pelos 

trabalhos feitos no interior e na manutenção das ruas e estradas gerais do nosso interior 

do município. Quer também fazer a solicitação de um ofício para a secretaria da cidade 

pedindo se existe algum plano de reforma da rua São Franciso, que é aquela rua que 

passa atrás do camping do balneário, que está quase igual o acesso a barragem quase, 

tem muitos buracos, está bem feia a situação, então fazer um ofício para ver se existe 

alguma programação para estar reformando aquela estrada que está bem ruim e é um 

acesso bem importante daquela região. Também acha que é importante já começar uma 

mobilização junto a todos os vereadores aqui nessa casa, com os moradores de outros 

municípios, sobre a questão da reforma da previdência, no ano passado ou retrasado 

aprovaram aqui nessa casa uma Moção e enviaram a seus Deputados em questão que a 

reforma da previdência ia judiar muito a população e a nova proposta é muito pior que 

aquela, porque antes ainda tinha algumas situações que dava para se relevar e agora não, 

querem emparelhar, todo mundo se aposenta com sessenta e cinco anos, professores 

com sessenta e militares com cinquenta e cinco, essa seria a nova proposta da 

previdência, então quem acha certo por exemplo uma mulher agricultora ou um 

agricultor se arrebentar trabalhando até os sessenta e cinco anos no sol ou na chuva, 

enfim, não acha certo, acha que é preciso se mobilizarem e fazerem com que os 

Deputados que estão lá em cima olhem para a população e dar um jeito de dar uma 

freada na maldade que vai ser a proposta da reforma da previdência, estava 

acompanhando a tarde, isso vai abrir brecha para um aposentado ganhar menos que um  



 

 

salário mínimo, porque para a aposentadoria integral a proposta do governo seria a 

contribuição de quarenta anos com  mínimo de sessenta e cinco de idade, para 

aposentadoria integral, e com vinte anos de contribuição sessenta por cento, então isso 

aí vai gerar pobreza, tristeza na população, fome e aquilo que desencadeia para a 

violência também, porque quando não tem recurso para se manter a pessoa vai buscar 

outras alternativas que nem sempre estão dentro da legalidade, então vamos ficar 

atentos e já começar a cobrar nossos deputados lá em Brasília. A vereadora Mareci 

solicita o uso da Palavra como Líder de Bancada e pede para todos os vereadores 

participarem das reuniões das comissões que será nas terça-feira, ás 16:30 horas. O 

Presidente disse que sobre a reunião das comissões, como não faz parte de nenhuma, 

acredita que os presidentes entrem num acordo para fazer todos no mesmo horário, é 

indiferente, só quer que os projetos fluam da melhor maneira possível e que aprovem 

tudo o que for bom para o município, é só questão de conversa e bom senso para 

resolver. A vereadora levantou a questão da leitura da ata, já no ano passado a bancada 

da oposição fez algumas cobranças para o Presidente Altair sobre quem fazia a leitura, 

quem era de direito de fazer e quem não era de direito de fazer a leitura, então já 

começou colocando o primeiro-secretário de mesa fazendo a leitura, não foi alterado o 

regimento, mas colocou já fazendo e já entrou para leitura hoje a alteração do 

regimento, então a partir de terça-feira já vai ser votado e vai ser o primeiro-secretário 

da mesa que vai fazer as leituras das atas, claro se os vereadores aprovarem, mas 

acredita que irão aprovar, pois no ano passado cobraram essa mudança e como é nas 

outras câmaras a gente precisa ter uma organização, acredita que todos futuramente dão 

conta de ler uma ata, de prosseguir uma sessão, o vereador Jhonny já concordou de 

fazer a leitura nesse ano, ano que vem o vereador que for o primeiro-secretário e tiver 

que fazer a leitura, acredita que também vai dar conta de fazer a leitura da ata, então 

terça-feira irão estar votando essa mudança do regimento interno, a qual foi o vereador 

que fez o pedido para a assessora e fez essa alteração acompanhando sessões de outros 

municípios, os quais cem por cento é o primeiro-secretário que faz a leitura da ata, então 

achou interessante fazer dessa forma aqui e acaba com aqueles problemas de quem faz e 

quem não faz, assim resolve e toca o barco. O Presidente diz também querer aproveitar 

para deixar aqui um convite a todos para a consulta pública sobre o local da construção 

da nova creche, vai ser quinta-feira, dia sete no Centro de Eventos no salão principal às 

vinte horas, é um debate interessante onde a população vai ter vez e voz, a população 

vai participar da decisão de qual o local melhor para a construção dessa creche.  

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 05 de Fevereiro de 2.019. 
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