
 

 

 

 

ATA Nº 2.228  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2.017. 

 

 

Aos vinte e um 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 14/11/2.017. 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 da Secretaria de Educação e Esportes para as Formaturas da Rede 

Municipal de Ensino. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 61/2.017 – do Projeto de Lei 

Nº 052/2.017 – Altera redação do parágrafo 2º e insere o parágrafo 3º no Artigo 1º da 

Lei 734/2.005, de 14 de Março de 2.005, que concede Auxílio Financeiro para 

Transportes de Estudantes Matriculados e que frequentam Escolas Profissionais não 

formais, Ensino Médio e Terceiro Grau e dá outras providências, Mensagem Nº 

062/2.017 – do Projeto de Lei Complementar Nº 009/2.017 – Dispõe sobre o Sistema 

Municipal de Ensino de Piratuba e dá outras providências, Mensagem Nº 063/2.017 – 

do Projeto de Lei Nº 053/2.017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

Acordo Judicial no Processo Nº 0001718-53.2014.8.24.0016, e dá outras providências, 

Mensagem Nº 64/2.017 – do Projeto de Lei Nº 054/2.017 – Autoriza o Poder Executivo 

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

– Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. DO 

LEGISLATIVO: Projeto de Lei Legislativo Nº 07/2.017 – 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, Emenda Modificativo ao Projeto de Lei 

Complementar Nº 006/2.017, de 02 de outubro de 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, de 30 de Dezembro de 

2.003, que Altera Dispositivos do Código Tributário Municipal relativos ao Imposto 

Sobre Serviços – ISSQN e dá outras providências. ORDEM DO DIA: Após as leituras 

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 051/2.017 – Abre crédito  



 

 

suplementar por conta de anulação parcial ou total do dotação orçamentária do 

orçamento vigente no valor de R$ 365.000,00. 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 Obras, Urbanismo, Serviços Públicos 

Meio Ambiente do Projeto de Lei Legislativo Nº 006/2.017 – Institui a Campanha 

Setembro Verde, no âmbito do Município de Piratuba. Após as leituras a Presidente 

coloca o projeto em discussão. O vereador Jhonatan diz que esse projeto é de sua 

autoria, que vem instituir no Município a Campanha do Setembro Verde, que é uma 

campanha que visa a conscientização do consumo, questão ecológica, meio ambiente, 

questão de sementes crioulas, enfim várias questões ambientais, de consumo para serem 

debatidas nesse mês, ser dedicado a esse tipo de ação, aproveitando toda estrutura que a 

gente tem, a escola sócio ambiental, enfim todo o Poder Público estar se engajando 

nessa campanha que pode estar fazendo uma diferença no futuro do nosso município. 

Não havendo mais 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 essa sessão. A vereadora Claudia 

diz querer fazer um pedido de ofício para a secretaria de obras, se o secretário pudesse 

fazer uma visita, dar uma passada num trecho de estrada que liga a Linha Maratá até o 

acesso a Zonalta, as pessoas chama lá de Linha Santo Antonio, embora ela não tenha 

oficializado esse nome, sobre pelo morro do Itacir Cunha pelo Maratá e segue sentido a 

Zonalta, perto do chato dos Pachecos, acredita que os vereadores conheçam esse trecho, 

é um trecho de bastante declividade e alguns moradores pediram para que fosse revista 

essa estrada e tentar melhorar um pouco as condições de transito dela, então quer pedir 

um ofício para que o secretário de obras passasse lá, observasse e avaliasse o que é 

melhor para aquele trecho lá. O vereador Jhonatan diz querer dar os parabéns para a 

administração municipal para o acendimento das luzes de natal que foi uma coisa 

diferente, nos últimos anos Piratuba vem aos poucos melhorando essa questão de 

decoração natalina e esse ano veio com bastante luzes, até achou que fosse ficar 

exagerado quando estava apagado, mas depois que ficou aceso ficou muito bonito, então 

tem que dar os parabéns para a administração, pois foi um acerto muito bom. Também 

quer deixar os parabéns para o Evandro que é secretário de obras do interior que hoje o 

pessoal do Portal Marcelino, jornalista Marcelo Santos estava gavando, dizendo assim, 

a nossa estrada entre Zonalta e Uruguai, que está igual a um tapete, está um asfalto, 

então deixar os parabéns, deixar esse registro. Também deixar registrado que tantas 

vezes falou da emenda destinada a saúde do Deputado Pedro Uczai, esse emenda 

felizmente caiu na conta da secretária de saúde, cem mil reais, então a gente fica meio 

desconfiado quando os Deputados vem e promete alguma coisa, até não cair na conta a 

gente não fica tranquilo, então já caiu na conta os cem mil reais, veio para ajudar  



 

 

bastante nas despesas na saúde do nosso município. Também quer deixar marcado as 

comissões para segunda-feira às 8:30 horas. O vereador Alcides diz que foi bem 

lembrado de marcar as comissões porque nós temos vários projetos aí parados e temos 

que despachar o quanto antes, tem a lei do orçamento aí parada. Também quer 

parabenizar, pois achou muito linda a iluminação, para quem vem a Piratuba é muito 

importante e tudo que é bonito a gente tem que elogiar. A Presidente coloca que veio 

um convite de última hora que o Governador vai estar às 17:30horas, no dia vinte e oito, 

na próxima terça-feira e é dia da nossa sessão e ele vai estar no Centro de Eventos no 

Anfiteatro para assinar Ordens de serviços da Casan, daquele tratamento de esgoto, que 

é para dar inicio a obra, então para que todos pudessem participar a Presidente coloca 

que convoca a todos para antecipar a sessão para às 15:30 horas. 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 21 de Novembro de 2.017 

 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 


