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Aos oito 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 1º/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: Convite para 

Almoço do Clube de Mães Nascer do Sol – da Comunidade de Arroio Bonito, Convite 

para as Comemorações alusivas ao dia da Independência do Brasil – 07 de setembro, 

Ofício de Liberação de Recurso, Ofício Nº 35/2.017 – da Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Piratuba – CDL, Ofício Nº 25/2.017 da Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural– 

Resposta do Ofício CV/143/2.017 – Solicitação da vereadora Claudia Jung, Ofício Nº 

066/2.017 – da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – Resposta Ofício 

CV/146/2.017 - Solicitação do vereador Evelásio Vieira. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 

251/2.017 – Encaminha Balancetes Mês Maio de 2.017. ORDEM DO DIA: Em 

seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 28/2.017 – Ratifica o 

protocolo de intenções e autoriza o ingresso do Município de Piratuba no Consórcio 

Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA e dá outras providências, projeto que o 

vereador Evelásio havia solicitado visto.  O vereador Evelásio diz que havia pedido 

visto porque faltava alguns esclarecimentos e achava importante haver esses 

esclarecimentos das partes e hoje eles estiveram aqui prestando esclarecimento para os 

vereadores e foi de bom tom, pois tirou dúvidas e acredita que venha a somar para o 

município. Então o projeto está de volta e é favorável. O vereador Luiz Gomes diz 

também ser favorável e foi muito bom o esclarecimento, pois até tinha comentado no 

dia que entrou esse projeto com o vereador Evelásio, e se preocupavam porque não 

tinha nenhum município ao nosso redor que havia aderido, na época só tinha dezenove  

municípios e hoje já tem trinta e três, já tem Jaborá, Irani, que são aqui perto e é muito 

bom para o nosso município, então é favorável. Não havendo mais nada a discutir a 

Presidente coloca o projeto para sua primeira e única votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após a Presidente solicita à assessora que faça as leituras das Atas dos  



 

 

 

Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Trabalho, 

Legislação Social, Defesa do Consumidor e Atividades Privadas do 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. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Jhonatan diz que esse projeto é sobre a questão que Piratuba está 

continuando com o Consórcio Lambari e a criação do quadro de vagas do consórcio 

Lambari. Seguraram esse projeto porque surgiu a preocupação de que os funcionários 

contratados pelo consórcio, havendo a extinção do consórcio poderiam estar sendo 

incorporado no quadro de vagas dos municípios, então deram uma segurada no projeto e 

agora conversando com vereadores de outros municípios, como não está na minuta do 

contrato essa questão da incorporação pelo município, dos funcionários, dada a extinção 

do consórcio, então liberaram o projeto para votação, acredita que só tenha a somar. O 

vereador Alcides diz achar que a preocupação é que o número de servidores era bastante 

e se isso ficava por responsabilidade do município. Não havendo mais nada a discutir a 

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

unanimidade. Após a Presidente solicita à assessora que faça as leituras das Atas dos 

Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Obras, 

Urbanismo, Serviços Públicos e Meio Ambiente do 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. Após 

as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Jhonatan diz que na 

verdade esse é o projeto que estão passando o terreno para a Casan, em outra ocasião já 

foi discutido que era um terreno de uma empresa que devia para a prefeitura e a 

prefeitura pegou o terreno em troca de uma parte da dívida e indenizou o restante e 

agora está passando para a Casan para estar fazendo a área do tratamento de esgoto. Não 

havendo nada mais a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o 

qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente solicita à 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 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. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O 

vereador Jhonatan diz que esse é um projeto que autoriza o executivo estar fazendo 

gasto de alimentação com os nossos atletas de Piratuba durante o período do JASC, 

acha que nada mais justo pagar a alimentação para as pessoas que estão representando o 

nosso município, não só aqui em Piratuba, mas como em outros lugares também. O 

vereador Alcides diz que esse projeto na verdade em outras vezes já foi feito. 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 esta sessão. A vereadora Claudia 

diz que nessa semana quer oferecer uma homenagem especial a todos o s pais, pela 

passagem do dia dos pais no próximo domingo, então quer deixar votos de muita saúde 

e felicidade perto de suas famílias, a todos os pais, aos colegas vereadores e a todos os 

munícipes, a todos os pais piratubenses. E também gostaria de reforçar esse pedido que 

a CDL está fazendo, não é um pedido, é uma informação que veio aqui para nós, mas 

reforçar essa necessidade de que as pessoas descartem corretamente o lixo eletrônico, 

ele é um lixo altamente perigoso para o meio ambiente e é importante que ele seja 

descartado da maneira correta, então no dia dezenove de agosto, que é no próximo 

sábado ainda, esse dia D na Praça do Ferroviário, das nove às dezessete horas durante 

todo dia eles estarão lá recolhendo o lixo eletrônico e é importante que todos nós 

lembremos disso e possamos contribuir. As escolas já estão envolvidas nessa atividade, 

até o dia dezoito tem atividades feitas nas escolas e com coleta inclusive, depois até 

sorteio, entrega de premiação para as turmas das escolas que conseguirem juntar mais 

volume, no sentido de tirar esse tipo de lixo aí do contato com o meio ambiente ou 

mesmo com as pessoas. Então quer parabenizar o CDL por essa iniciativa mais uma vez 

e também conclamar as pessoas de que façam o descarte correto e este é um momento 

importante, como não é uma ação que fica permanente, ela é pontual, é importante que 

seja nesse momento feito o recolhimento, depois precisa aguardar um tempo maior,  

então parabéns ao CDL pela iniciativa e que isso realmente aconteça novamente, porque 

o lixo eletrônico é um lixo que não termina, cada vez mais é encontrado em nossas 

casas. O vereador Evelásio diz que vai aproveitar a oportunidade para esclarecer alguns 

fatos que teve muita polêmica, gerou bastante discussão e dúvidas em relação ao 

recolhimento das máquinas, a prestação de serviço por parte da patrulha agrícola e 

gerou muitos transtornos, todo mundo sabe que deu polêmica e deu bastante 

comentários. Até que enfim chegou em suas mãos hoje o documento que havia pedido, 

que o secretário explicasse o motivo e citasse nomes de pessoas que haviam sido os 

denunciantes do qual foi usado muito o seu nome em vão, em vários lugares as pessoas 

acabaram citando que seria o vereador o responsável, o denunciante, então hoje aqui 

esclarece que não teve participação nenhuma, em nenhum momento esteve denunciando 

coisa alguma, sempre comentou aqui dentro, às vezes que defendeu a cooperativa, 

comentou mesmo de correr atrás do direito deles e com certeza ocorreu essa denuncia 

por parte da cooperativa, e hoje está sendo esclarecido que foi por parte da cooperativa a 

denuncia, então só para esclarecer e deixar bem claro para as pessoas que não teve 

participação nenhuma e essas pessoas que ficaram alegando, acusando seu nome em 

falso, sempre procurou cobrar que provassem o que estavam falando e nunca ocorreu 

prova nenhuma, então só para deixar esclarecido o fato. A vereadora Marli pede a 

assessora que mande um ofício lá para o Passinho Inicial, em nome da diretora, onde  



 

 

pede a ela a filmagem da gravação da câmera do dia 06/07/2.017, das três e meia até as 

quatro e vinte, onde esteve presente, porque dizem aqui que a senhora vereadora Marli 

nunca se fez presente nesse educandário e nem mesmo levou à direção. Não levou à 

direção porque é uma vereadora, e uma vereadora não precisa estar avisando para a 

direção, então levou em especial ao secretário de educação, aonde ele é o responsável, 

porque a diretora não é responsável e tem prova que esteve lá, se eles não mandarem o 

ofício com a gravação para a câmara, vai trazer as pessoas. O vereador Jhonatan diz que 

essa questão da CDL, do recolhimento do lixo eletrônico é fundamental, acredita que é 

uma coisa que as escolas já vem fazendo, mais ainda falta muito, principalmente na falta 

de conscientização da população, de nós mesmos às vezes estar dando um destino 

correto para um carregador de celular, pilhas, teclados velhos, um mouse, enfim todas 

essas questões é de uma importância imensa e tem uns dias pela frente, dá para todo 

mundo começar olhar a dispensa para ver o que tem em casa para já dar o destino 

correto. Também esteve presente na sexta-feira passada numa reunião da AVAUC, que 

é a Associação dos Vereadores do Alto Uruguai Catarinense, esteve representando a 

câmara de Piratuba e lhe preocupou muito que nas gestões passadas a AVAUC não 

servia para nada, Piratuba até parou de pagar a anuidade porque realmente era uma 

associação que não dava resultado nenhum, agora que foi trocada a diretoria o pessoal 

está bem empenhado, querem fazer a associação voltar a funcionar, trazendo 

qualificação para os vereadores e para os assessores das câmaras municipais e quem 

sabe dando uma assessoria não só jurídica, como parlamentar mesmo para os vereadores 

de todas as câmaras que fazem parte de toda a associação. Também quer deixar 

registrado que na semana passada falou para ficarem atento a votação da denuncia 

contra o Presidente Temer e infelizmente o que a gente viu foi um show de horrores, um 

teatro, as mais diversas desculpas esfarrapadas para não estarem deixando o Presidente 

ser investigado, destaca aqui que quem votou a favor da denuncia, a favor de ser 

investigado foram os Deputados Pedro Uczai, Decio Lima, Jorginho Melo, Amim, Jorge 

Buera, Giovana de Sá e Carmem Zanoto e os Deputados que votaram contra a 

investigação, para não investigar o Presidente, que acham que o Presidente não precisa 

ser investigado, pois não tem indícios suficientes para essa investigação ou acha que 

enquanto Presidente não deva ser investigado, só no final do mandato, são os Deputados 

Colatto, Maldaner, Benedeti, Mauro Mariani, João Paulo Kleinubing, João Rodrigues, 

Peninha, Tebaldi e Cezar Souza, então acha que é importante nós gravarmos esses 

nomes porque ano que vem tem eleição, para a gente saber quem realmente está 

defendendo o interesse da população, ou interesse de dois, três ou troca de emenda 

parlamentar, troca de cargo, enfim toda aquela jogada que todo mundo acompanhou nas 

redes sociais ou pela televisão nas últimas semanas. O vereador Alcides diz ficar 

contente em saber que o vereador participou da reunião da AVAUC porque na verdade 

a nossa câmara parou de pagar a mensalidade, naquela oportunidade até foi o vereador 

que cortou o pagamento, pois não tinha retorno nenhum da associação, então para que  



 

 

 

ficar pagando, porque os municípios são sócios da AMAUC, mas eles têm retorno da 

AMAUC, então fica feliz que a câmara está pagando e vai ter resultado, isso que é 

importante. A Presidente diz que em nome da Câmara de Vereadores quer deixar os 

parabéns a todos os pais presentes, os vereadores pais, os nossos visitantes, os nossos 

munícipes e que Deus lhe dê bastante saúde, discernimento e sabedoria e que continuem 

honrando com seus nomes de Pais. No dia quinze de agosto nós teremos Ponto 

Facultativo em nosso município devido às festividades do nosso município vizinho, que 

é Ipira, não haverá sessão, pois nesse mês tem cinco terça-feira, então a próxima sessão 

será dia vinte e dois de agosto. A Presidente solicita a assessora que envie uma 

correspondência em nome da Câmara de Vereadores parabenizando o município de 

Ipira pela passagem de seu aniversário. 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 08 de Agosto de 2.017. 

 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              
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