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Aos cinco dias do mês de setembro 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 29/08/2.017. 

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: Ofício Nº 29/2.017 

– da Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação – Resposta do 

Ofício CV/174/2.017 – Solicitação da vereadora Marli Buselato. DO EXECUTIVO: 

Mensagem Nº 41/2.017 – do Projeto de Lei Nº 37/2.017 – Dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o período de 2.018 a 2.021, Ofício Nº 2972.017 – Encaminha Leis 1.414 

e 1.415 de 30 de agosto de 2.017, Ofício Nº 298/2.017 – Encaminha Balancetes 

Referentes ao Mês de Julho de 2.017. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 71/2.017 – 

Solicita que seja feita a Campanha Maio Amarelo – Atenção para a Vida. – do vereador 

Jhonatan Spricigo, Indicação Nº 72/2.017 – Solicita que para a Corrida Rústica do Ano 

de 2.018 seja feito o “Troféu Pedrinho” – da vereadora Claudia A. P. Jung, Indicação Nº 

73/2.017 – Solicitam que o Município passe a custear o transporte acadêmico para a 

cidade de Campos Novos. – dos vereadores Luiz Henrique da Silva, Luiz Gomes e 

Jhonatan Spricigo. ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a 

Indicação Nº 71/2.017 – do vereador Jhonatan Spricigo. O vereador Jhonatan diz que na 

verdade é o que debateram na semana passada sobre a questão do trânsito do nosso 

município, que é uma questão que a gente já vem debatendo várias vezes aqui na 

câmara pelo número de lombadas que está sendo feito, número de redutores de 

velocidade que estão sendo pedidos também, para estar então fazendo uma campanha 

realmente mais pesada, enfim uma campanha mais efetiva, que não seja só colar adesivo 

no carro e receber um panfleto num dia específico, mas fazer uma ação de educação 

desde a escola até uma abordagem mais direta com a comunidade, então pede a 

colaboração dos colegas para aprovação dessa indicação, para que o executivo esteja 

implantando para os próximos anos essa conscientização de educação no transito, que 

seria o Maio Amarelo, onde já viu que dá resultado em vários outros municípios que já 

adotam esse tipo de programa. O vereador Alcides diz que com certeza é favorável a 

essa indicação, acha que deve ter essa parada para esse movimento, nós também temos  



 

 

 

as câmeras da cidade, isso até ajudaria, porque até hoje a gente passa e tem gente 

podando em cima das câmeras, em cima das lombadas, em cima das faixas, eles não 

respeitam ninguém, então a gente sabe que a polícia é pouca, tem falta de ser humano 

para trabalhar, não dão conta, a gente vê que eles estão fazendo blitz todos os dias na 

cidade, dentro do perímetro urbano, mas mesmo assim não resolve, então alguma coisa 

tem que ser feita, é favorável. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a 

indicação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir a Presidente 

coloca em discussão a Indicação Nº 72/2.017 – da vereadora Claudia A. P. Jung. A 

vereadora diz que sobre essa indicação, também já fez um comentário na sessão passada 

e agora ela veio em forma de indicação, mas realmente como uma forma de homenagem 

ao Pedrinho, ao Pedro Carlos Souza, falecido não durante a corrida, mas há uma relação 

com a corrida e no momento em que um atleta representa o município, com certeza deve 

ser lembrado também como alguém que levou a imagem do município, o nome do 

município para outros lugares. Na nossa corrida rústica aqui em Piratuba, sempre por 

ocasião da festa do Município, o Pedrinho deve ter sido talvez um dos maiores 

vencedores desta corrida, por vários anos seguidos ele sempre foi campeão na categoria 

dele e além de ser um campeão ele era um incentivador da pratica do esporte para outras 

pessoas, até dos mais jovens, a gente percebia como as crianças, as gurizadas olhavam 

para ele com orgulho e também com curiosidade de ver que ele tinha talvez até mais 

jovialidade, mais capacidade de aguentar uma corrida do que os mais jovens, e sendo 

um funcionário público, fazendo o trabalho dele que era cuidar dos jardins, mais sempre 

com muita dedicação, pede que os amigos ajudem a aprovar essa indicação, pedindo 

para que lá em dois mil e dezoito no momento da corrida rústica os troféus que vão ser 

entregues aos campeões municipais sejam o troféu Pedrinho, com alguma referencia ao 

Pedrinho como um dos corredores que fez história aqui em Piratuba e que nos orgulhou, 

não só no município, mas fora dele também, então por isso pede a aprovação dos 

vereadores para que se faça essa homenagem ao Pedrinho lá em dois mil e dezoito. O 

vereador Evelásio diz achar muito justa essa indicação, acha que deve ser reconhecido 

até por prestar vários anos de serviço para a prefeitura e também por defender aí a 

categoria dele muito bem representada nas corridas onde ele teve se apresentando, é a 

favor. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a 

qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão a 

Indicação Nº 73/2.017 – dos vereadores Luiz Henrique da Silva, Luiz Gomes e Jhonatan 

Spricigo. O vereador Jhonatan diz que essa indicação vem para fazer uma mudança na 

Lei que tem hoje a respeito do transporte universitário que diz que o transporte é para 

algumas instituições em específico e algumas cidades, então nada mais justo que 

colocar, inclusive na indicação não saiu, mais incluir Capinzal que já tem o transporte 

gratuito também, Concórdia e Joaçaba e Campos Novos, que tem várias pessoas aqui de 

Piratuba que acabam estudando em Campos Novos e conseguem o transporte até  



 

 

 

Capinzal e de Capinzal em diante tem que estar arcando do próprio bolso. A gente já 

sabe que não é tão fácil assim estudar pelas questões das distancias, quem às vezes faz 

matérias de manhã é muito cedo, acha que sai às cinco e meia da manhã e a questão 

financeira pesa muito também. Graças a Deus hoje a gente tem ainda o transporte 

gratuito para vários lugares, então facilita muito a vida dos estudantes na questão 

financeira, então acha justo também para aqueles que estão indo à Campos Novos 

estudar, que pretendem permanecer no nosso município depois de qualificados, estar 

dando esse auxilio financeiro para eles também. O vereador Luiz Gomes, diz que na 

gestão passada tinha feito duas indicações, uma no inicio do mandato onde que os 

universitários de Campos Novos lhe procuraram e não foi atendido e depois repetiu ela 

no segundo ano, então aguarda que os nobres vereadores aprovem essa indicação e que 

o nosso Executivo atenda, faça criar a lei para que seja favorecido esses alunos. A 

vereadora Claudia diz que com certeza é favorável, participou de discussões em relação 

a isso em outros momentos e infelizmente não chegou a ser atendida essa solicitação 

dos estudantes, mas acompanhou por várias vezes as dificuldades que eles tinham para 

estudar e gostaria de sugerir que talvez que no momento que fosse entrar para discussão 

que se pensasse dentro da lei uma forma de se atingir esses estudantes que vão para 

outras cidades, mas que não ocupam o ônibus, nesse caso estamos falando diretamente 

do transporte, do carro, do ônibus, que é o coletivo, mas muitos dos nossos estudantes 

estão em algumas outras universidades de outras cidades, eles mantem a residência aqui, 

somente vão para estudar, e que a lei também tivesse uma maneira de oferecer alguma 

forma de apoio a esses estudantes, como já se oferece através do auxilio financeiro, mas 

quem sabe talvez com essa ampliação, seja possível pensar numa logística para que 

esses que estão em outras cidades um pouco mais distantes e que tem também despesas 

grandes pudessem ser atendidos de alguma maneira, talvez até com um valor um pouco 

maior do que aquele que hoje é atendido e com certeza a educação que se dá hoje, vai 

formar cidadãos cada vez mais competentes, participativos e que vão nos trazer de 

volta, vão trazer para a nossa cidade de Piratuba a sua capacidade produtiva, o seu 

conhecimento e com isso a cidade só tem a ganhar. Não havendo mais nada a discutir a 

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

Presidente solicita a assessora que faça as leituras das Atas de Parecer das Comissões de 

Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto; Orçamento, Finanças, Tributação e 

Controle de Contas e de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do Projeto de 

Lei Nº 34/2.017 – Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com o 16º 

Festival de Danças da Terceira Idade. 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 do Projeto de Lei Nº 35/2.017 – Altera redação do  



 

 

 

artigo 1º da Lei 1.402/2.017, de 27 de agosto de 2.017, que autoriza a realização de 

convênio intermunicipal 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. PALAVRA LIVRE: Todos 

os vereadores agradecem a presença dos visitantes e a Deus por mais esta sessão. O 

vereador Luiz Gomes agradece a presença do Pastor Eduardo da Igreja Pão de Judá e 

também parabeniza a equipe de Linha Serraria que ficou campeã do Torneio do 

Campeonato domingo no campo municipal. A vereadora Claudia diz que gostaria de 

retificar, pois quando fez o comentário sobre o Pedrinho de que durante a corrida ele 

tenha falecido e não é isso, não estava discutindo a origem, o que originou mais sim que 

ele estava representando o município no momento em que ele passou mal, então sua 

ultima atividade foi representando o nosso município, esse é o fundamento desse 

argumento. Gostaria também de parabenizar a equipe de Linha Serraria, que agora pela 

aprovação em primeira votação ainda dá alteração da lei que trata do Integrar, entra 

também a questão do esporte e Linha Serraria é uma das equipes que vai estar 

representando o município nesse campeonato regional, então gostaria de parabenizar a 

equipe e aos jogadores todos e todos aqueles times que estiveram participando, porque o 

campeonato se faz também com muitos, um campeonato não se faz com um time só e é 

claro que um deles vai ter a honra de ser campeão, de ser o vencedor. O vereador 

Evelásio também parabeniza a equipe de futebol de Linha Serraria pela conquista e as 

demais equipes que fizeram parte do campeonato. Vem mais uma vez trazer a 

conhecimento da câmara o problema que vem ocorrendo ao longo dessa administração e 

que cada pouco está batendo nessa tecla, já está se sentindo até um pouco constrangido 

por estar toda sessão levantando essa polêmica, mas está sendo procurado sempre que é 

preciso em relação a isso ou talvez por ser agricultor e saber das dependências da 

situação dos agricultores, por defender a bandeira da agricultura as pessoas acabam 

vindo lhe procurar em relação a isso e é obrigado a trazer a conhecimento da câmara. 

Segunda-feira foi procurado por um agricultor que segundo ele já faz vários dia que 

tinha dado o nome para um serviço de retroescavadeira e a retro estava na comunidade, 

em Linha Meneghel, na região fazendo trabalho e passou a propriedade dele e acabou 

não fazendo, ele conversou com o operador, pediu se ia fazer o serviço dele e o 

operador disse que não tinha o nome dele na lista e ele ligou para o secretário, o 

secretário não atendeu, então ele mandou uma mensagem para o secretário, o secretário 

visualizou e não respondeu, ele queria saber se ia permitir que fizessem o trabalho dele 

ou não, acabaram tirando a máquina do local e não fizeram o trabalho dele, está lá para 

as pessoas que quiserem conferir ou se quiser ver as ligações, tem as provas. Acabou 

acontecendo com o vereador também, sabe que não poder legislar em causa própria, 

mas é obrigado a relatar o acontecimento, faz mais de vinte dias que deu o nome, falou 

pessoalmente com o secretário de agricultura, deu o nome na Epagri e até hoje não  



 

 

 

 

ganhou o serviço, faz mais de vinte dias. Segundo os operadores, o seu nome não está 

na lista e eles estão com o serviço vago, estão parados, mas estão com disposição para 

fazer o serviço, mas não tem o seu nome na lista, acredita que alguma coisa está 

acontecendo de errado, se não for perseguição tem outro motivo e o vereador gostaria 

de saber qual que é, se é porque defende a agricultura aqui, já deixa bem claro que via 

continuar defendendo, acha que é direitos iguais, é produtor, tem as notas de leite junto, 

para mostrar a quantia que produz por mês, se alguém quiser ver tem em mãos, sua 

produção e de mais de dez litros por mês, dá uma média de cento e vinte mil litros ao 

ano, acha que isso dá uma boa arrecadação para o município e está sendo prejudicado na 

sua produção. Precisa plantar pasto para as vacas, precisa plantar milho para fazer 

silagem e é obrigado a pagar máquina particular para fazer isso, porque a prefeitura está 

se abstendo de fazer, fizeram para o seu vizinho, passaram em frente a sua casa para 

entrar na propriedade do seu vizinho, de lá o rapaz saiu por outro local que nem tem 

estrada, saiu por dentro da propriedade do vizinho, está lá para prova quem quiser ir ver, 

vai lá e mostra e não passou fazer o seu serviço, então pede apoio dos vereadores para a 

gente averiguar o que está acontecendo. A vereadora Marli pede para a assessora fazer 

uma indicação para fazer uma guarita lá no acesso sul em frente ao seu Neri de Oliveira, 

já fez essa indicação faz toda vida e daí fizeram uma guarita lá perto do posto do 

Ricardo, até no dia que estavam fazendo a guarita pensou que iam fazer lá em cima 

também, mas não fizeram e lá tem bastante criança que esperam o ônibus no sol, então 

quer fazer essa indicação. Também fez uma indicação no dia trinta de maio para fazer a 

entrada, o acesso do seu Lauri Weber e ontem foi lá, já faz três meses que fez a 

indicação e nada, não tem condições, não sobe mais nem carro lá, então que a 

administração dê uma olhada, se vão fazer ou não, só que são pessoas de idade, um 

casal de idoso e a mulher do rapaz que cuida do casal de idoso está com câncer, está 

complicado as coisas lá, mas se tiver que levar pra frente vai levar, vai esperar mais uns 

dez ou doze dias, se não arrumarem a estrada lá, vai ver o que vai fazer. E esse ofício 

que tinha pedido lá para o Wanderlei, agora vai pedir o nome das pessoas que fizeram 

de janeiro até agosto que fizeram o cartão cidadão. O vereador Jhonatan quer diz querer 

deixar alguns lembretes, que na quinta –feira teremos o aniversário da Piratuba FM na 

Praça do Ferroviário, quer convidar a todos, é uma mateada com o Portal do Sul, 

brinquedos para a criançada, enfim vai ter uma programação lá, às 15:00 horas e no 

domingo tem o encontro de corais no centro de eventos que também é importantíssimo 

estar dando esse apoio já que lutaram tanto aqui pelo coral, então seria justo a presença 

lá para dar esse apoio que eles tanto precisam nesse momento. Também quer falar sobre 

a audiência pública do PPA que teve às quatro da tarde hoje e dizer que isso não é 

horário para fazer audiência pública, quatro da tarde numa terça-feira na câmara de  



 

 

 

vereadores, só faltou ser numa sala fechada, porque a população não participa, é um 

horário que é quase impossível o povo vir, então não sabe se isso da para fazer através 

de lei municipal ou de que maneira, mas isso tem que ser a noite, depois das sete, depois 

que o pessoal já saiu do trabalho, que aí vai estar realmente podendo participar, estavam 

em meia dúzia hoje a tarde de novo e toda audiência pública, toda prestação de contas é 

a mesma coisa e não está dizendo que é de agora, isso sempre foi assim, então vamos 

ver se existe algum dispositivo legal, se é da competência dos vereadores estar 

definindo isso, porque acha que é fundamental a participação já que é uma audiência 

pública. Quer prestar solidariedade ao vereador e também o caso que a Marli comentou, 

acha inadmissível que esteja acontecendo qualquer tipo de discriminação, no caso de ter 

acontecido um caso desse de discriminação, principalmente por política e foi uma coisa 

que combateram tanto, falaram tanto, e não podem estar fazendo aquilo que condenam 

tanto, tem que averiguar bem a situação e enquanto líder do governo vai atrás disso 

porque não concorda, acha injusto, não podem estar trabalhando dessa maneira, vai ver 

o que pode estar fazendo para resolver a situação também, vai estar intermediando isso 

e vai aproveitar já que o assunto é essa questão de máquinas, esteve passando na outra 

quinta-feira do Uruguai para Linha Martinazzo e ontem foi da Martinazzo sentido 

Uruguai e foi cascalhado lá e não foi batido o rolo, está bem complicado, ainda mais no 

morro, pra descer até vai de carro, mas para moto para descer é difícil, então pede para a 

assessoria mandar um ofício para a secretaria responsável solicitando a melhoria nessa 

via, passar um rolo, por fim ver como está a situação lá. O vereador Alcides diz que fica 

triste de ouvir aquela palavra discriminação, no passado foi secretario de obras e 

naquela oportunidade o prefeito pedia, quem comprava hora antes ganhava o serviço, 

quem não comprava..., acabou entregando o cargo porque não achava justo, passar na 

casa de um deixar de fazer e fazer para outro, um vizinho sem ser atendido, não 

concorda, discriminar é muito triste para quem não ganha o serviço. Todo prefeito vai 

fazer a maior administração da vida dele se ele atender todo mundo igual, mas de 

repente o prefeito nem está sabendo desses casos, é bom que se leve até o prefeito, 

porque quem vai colher o que está plantando é ele mesmo, então acha que ele tem que 

atender todo mundo igual, sem discriminação se faz uma boa administração, jamais 

alguém vai sair na rua falando que o prefeito não fez para mim, e é de direito, 

principalmente o acesso às propriedades é de direito do cidadão por lei, de ter acesso a 

sua propriedade, ainda mais aonde tem pessoas com problema de saúde, então acha que 

deve ser atendido com certeza, mas acha que teriam que dar uma conversada com o 

prefeito, porque às vezes tem secretário que é teimoso, às vezes um companheiro é bom 

levar até os ouvidos do prefeito para ver o que está acontecendo. O vereador Alcides 

também coloca que o vereador Evelásio pediu para lhe ceder a palavra, então pergunta a 

Presidente se pode lhe ceder. O vereador Evelásio diz que aproveitando a oportunidade, 

até sugere já que o vereador tocou nesse assunto que fizessem uma reunião com o  



 

 

 

prefeito, que fosse mandado um ofício para fazer uma reunião com o prefeito, ou 

solicitar uma reunião com ele para sentarem e discutirem sobre esse assunto que é 

importante para ele ter conhecimento do que está acontecendo. O vereador Alcides diz 

que gostaria que fosse feita uma moção em nome de todos os vereadores, se 

concordarem, em nome da câmara de vereadores de Piratuba para que seja feito um 

trevo na saída da 153, na BR 153, porque é uma situação delicada aquele trevo ali, 

aquele acesso ali, não sabe como não foi feito até hoje, então se fizesse uma moção  e 

mandasse para a câmara de Bela Vista, Peritiba, Ipira, Capinzal, Ouro, Zortea, o acesso 

é de movimento muito grande e já fizeram, lembra que fizeram e não tiveram êxito, 

deveria se fazer e mandar para as Bancadas dos Deputados Catarinenses, mandar para as 

câmaras vizinhas para que as câmaras façam a mesma moção e mandem para a bancada 

catarinense para que seja tomada uma providência, porque está na hora de fazer alguma 

coisa, se faz um viaduto, ou se faz rótula, alguma coisa tem que ser feita urgente e 

iluminar bem aquilo ali. O vereador Altair diz que a respeito do seu Guido, foi visitar na 

noite de ontem o Beto Weber e ele lhe contou sobre a estrada dele, e hoje já cobrou o 

Evando e ele lhe garantiu que vai fazer esse serviço, também não admite essas coisas, 

tem que fazer o serviço para todo mundo e lá tem pessoas com problemas de saúde e a 

respeito do Evelásio também já tinha comentado aqui na terça passada e já lhe cobraram 

também que tem uma denúncia de um trabalhador da retro que estava trabalhando, o 

Nilo estava carregando calcário e não sabe quem que viu e já denunciou porque ele fez 

o seletivo para trator, daí lhe falaram isso, mas falou que tem que fazer, que é produtor, 

não admite isso aí, tem que cobrar. A Presidente diz querer só relembrar que tem 

bastante festa aí pela frente, a Mateada no dia sete da Radio, temos o almoço no 

domingo do coral harmonia, também está sendo montada uma cavalgada dia dez, o 

pessoal do CTG está organizando, tem o almoço dia sete no Lageado Mariano da Igreja 

Católica, então tem bastante coisas para a gente participar, dia dez então também tem 

almoço em Linha Divisa, então só relembrando os convites para todo mundo que puder 

participar. Também acontecerá no dia onze de setembro de dois mil e dezessete às nove 

horas no ginásio municipal de esportes a cerimonia de dispensa de incorporação do 

serviço militar, quem puder se fazer presente. Parabenizar a equipe de Linha Serraria 

que foram contemplados com o troféu, com certeza mereceram e deixar aqui registrado 

os parabéns a todas equipes que participaram dos jogos e que bom que o pessoal ainda 

continua incentivando e jogando pelo nosso município, porque o esporte é o melhor 

caminho. 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 Setembro de 

2.017. 

 



 

 

 

 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   
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