
 

 

 

 

ATA Nº 2.227  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2.017. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro 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 Extraordinária 

do dia 08/11/2.017. 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: Convite para Festividades Natalinas. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 

340/2.017 – Encaminha Lei nº 1.425/2.017 de 09 de novembro de 2.017, Mensagem Nº 

060/2.017 – Projeto de Lei Nº 051/2.017 – Abre crédito suplementar por conta de 

anulação parcial ou total de dotação orçamentário do orçamento vigente no valor de R$ 

365.000,00. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 082/2.017 – Solicita Reparos no 

Asfalto que tem na área Central da Comunidade de Lageado Mariano – da vereadora 

Claudia A. P. Jung, Indicação Nº 083/2.017 – Solicita melhorias na estrada de Acesso a 

Propriedade da Sra. Salete de Azeredo em Linha São José – do vereador Evelásio 

Vieira. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão a 

Indicação Nº 082/2.017 – da vereadora Claudia A. P. Jung. A vereadora Claudia diz que 

conforma na última sessão já tinha deixado esse assunto já levantado em pauta, a 

Comunidade de Lageado Mariano tem um trecho de asfalto na área central que já é um 

pouco mais antigo e em alguns pontos está abrindo buracos próximo aquela lombada 

que foi feita onde vai para a escola é um dos pontos mais crítico, então gostaria de pedir 

o apoio de todos para que fosse aprovada essa indicação e que a prefeitura fizesse os 

reparos necessários nesses pontos, antes que esses buracos vão se abrindo cada vez mais 

e prejudicando o trajeto dos carros e das pessoas por aquele trecho, seria esse o pedido e 

gostaria do apoio de todos os vereadores. 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 a Indicação Nº 083/2.017 – do vereador Evelásio Vieira. O 

vereador Evelásio diz que essa é uma indicação para melhoria da estrada da Dna. Salete, 

fica na descida de Linha São José, esteve lá há poucos dias e a estrada dela está bem 

precária e ela acabou pedindo para que fizesse uma indicação para essa melhoria, diz 

que já esteve falando com o vice-prefeito que é sobrinho dela mas até hoje não foi 

atendida daí ela pediu que fizesse essa indicação e fosse colocado também um bueiro 

porque quando desce a chuva parada em cima, acaba indo tudo para a casa dela, então 



precisava que fizesse essa arrumação e um bueiro na estrada de acesso na casa dela e 

pede a colaboração dos colegas para que aprovem essa indicação. 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 Nº 045/2.017 – 

Altera redação do parágrafo 1º do Artigo 2º da Lei 1.393/2.017, de 20 de Abril de 2.017, 

que Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Piratuba – REFIS 2.017 e dá outras 

providências. 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 Nº 047/2.017 - Abre crédito especial por conta do 

excesso de arrecadação do orçamento vigente no valor de R$ 5.000,00. 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 Nº 048/2.017 - Institui Gratificação em regime de Sobreaviso para o Cargo de 

Técnico em Enfermagem, na forma que especifica. 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 Nº 

49/2.017 – Autoriza a firmar Termo Aditivo ao Convênio Nº 007/2.017 com a 

Associação Beneficente Piratuba/Ipira e dá outras providências. Palavra Livre: Todos 

os vereadores agradecem a presença dos visitantes e a Deus por mais essa sessão. A 

vereadora Claudia diz querer agradecer a todos pelo apoio em relação a questão do 

asfalto em Lageado Mariano e deixar um pedido de ofício para a prefeitura para que 

verificasse o contrato com a empresa que fez aquele outro trecho de asfalto que liga até 

aquele outro trecho de asfalto que vai para a barragem, para ver o período de garantia, 

pois tem um pequeno trecho, próximo entre a entrada que vai para a ..... até próximo a 

entrada dos galinheiros do Rossi, pouco antes da entrada do Darci Vargas, tem um 

trechinho ali que está inclinando, está afundando um pouquinho para a parte de baixo, 

então provavelmente é uma questão relacionada a base que tenha ali, que a empresa que 

fez essa obra deve dar garantia desse tipo de problema por cinco anos, então acredita 

que ainda esteja dentro do período, então gostaria de pedir um ofício que verificasse 

esse contrato e o período de garantia e verificar se há a possibilidade de notificar a 

empresa para que ela venha também fazer esse reparo de trecho ali, nesse sentido se 

garante que antes que dê problemas maiores o trecho já seja recuperado, no mais deseja 

uma ótima semana de trabalho a todos. O vereador Evelásio pede desculpas que não 

pode comparecer na Sessão Extraordinária por motivos que já tinha compromisso, veio 

meio em cima da hora o aviso, então já tinha compromisso marcado, então não pode 

comparecer. O vereador Jhonatan diz querer deixar registrado os parabéns a 

administração municipal pelo sucesso do Festival de Dança, esteve no encerramento 

com o show do The Feveres, foi um show muito bacana, o pessoal estava bem animado, 

foi um festival bem organizado que trouxe bastante público. Também quer destacar aqui 

a programação de natal que receberam o convite, no sábado diz dezoito a partir das 

20:00 horas já vai estar tendo a programação de natal com o acendimento das luzes a 

partir das 22:00 horas e diga-se de passagem que está bem bonito, vai ser na praça do 

Ferroviário. Também deixar registrado o convite porque no final de semana tem a final 

da copa Scherer de Jeep, que vai estar acontecendo aqui em Piratuba, o Jeep Clube vai 



estar promovendo, vai ter premiação, vai ter janta, vai ter shows no final da tarde, então 

fica o convite a todos também e deixar marcada as comissões para segunda-feira, às 

8:00 da manhã. A Presidente coloca que o pessoal do Executivo veio até com uma 

convocação a respeito da Abertura da Temporada, uma convocação de uma 

comandante, que é uma Policial da regional para uma reunião, quinta-feira, no CIT, às 

15:30 horas, então está estendendo o convite a todos os vereadores, quem puder se fazer 

presente, pois vai haver algumas mudanças e eles também estão requerendo algumas 

coisas para que essa festa aconteça, então está pedindo encarecidamente para que todos 

participem. A Presidente 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 14 de Novembro de 2.017 
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