
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.193  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE MARÇO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 18 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 a assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 21/02/2.017. 

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: Ofícios de 

Liberação de Recursos. DO EXECUTIVO: Convite em Comemoração ao Dia da 

Mulher, em que a Presidente da Câmara – Senhora Mareci Stempcosqui estará de 

Prefeita do Município, Ofício Nº 66/2.017 – Encaminha Balanço Consolidado de 2.016 

e Balancetes referente ao Mês de janeiro de 2.017, Ofício Nº 69/2.017 – Resposta 

Solicitação da vereadora Marli Buselato, Ofício Nº 73/2.017 – Encaminha Leis 1.385, 

1.386, 1.387 e 1.388/2.017 e Emenda a Lei Orgânica Nº 002/2.017, Mensagem Nº 

008/2.017 – do Projeto de Lei Nº 006/2.017 – Autoriza o Município a firmar convênio 

com o estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, 

visando a realização de policiamento ostensivo por intermédio de guarnições de 

radiopatrulha da polícia militar. DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei Legislativo Nº 

002/2.017 – Estabelece a demarcação de locais de parada de ônibus e de carga e 

descarga no município de Piratuba/SC e dá outras providências, Indicação Nº 17/2.017 

– Solicita Construção de Calçadas/Passeios na Rua de Acesso à Escola Carlos Chagas – 

da vereadora Claudia A. P. Jung, Indicação Nº 18/2.017 – Solicita que seja pago 

adicional de insalubridade para as agentes de saúde de nosso município – do vereador 

Alcides Gomes, Indicação Nº 19/2.017 – Solicita que seja paga uma ajuda de custo para 

combustível para as agentes de saúde do nosso município. – do vereador Alcides 

Gomes. 

 

. ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

14/2.017 – do vereador Luiz Gomes. O vereador Luiz diz que foi procurado pelo 



Gustavo que tem a Mecânica junto com o Estevan que lhe disseram que está muito 

perigoso ali, os carros descem em alta velocidade e ali da oficina sai bastante moto e é 

perto do Posto de Combustível, então antes que aconteça um acidente se pudessem fazer 

uma lombada para evitar acidentes e também que colocassem mais uma lombada perto 

do Noir já ajudava e também que colocassem duas guaritas de ônibus, pois os 

estudantes param uma parte perto do Neri e os outros pegam o transporte no Posto de 

Combustível e ali não é local de criança, então na sua opinião ali perto do Portal seria o 

ideal, então solicita a colaboração dos vereadores para que fosse aprovada a sua 

indicação. O vereador Evelásio diz achar bem vista essa solicitação, também já 

percebeu que ali é um local que tem bastante movimento, não só ali na oficina de motos, 

como mais para cima, onde tem aquela curva sempre tem uma piazadinha andando de 

bicicleta, então é a favor. O vereador Alcides diz que também é a favor, pois ali não tem  

 

 

 

passeio, acostamento, então a lombada vai ajudar a resolver a situação, somente tem que 

ver em que ponto irão colocar, teria que ser perto daquelas casas, daí tira a embalada do 

carro até descer do morro e vai ajudar naquelas moradias, tem que achar um lugar que 

vá resolver a situação, mas é favorável. A vereadora Marli diz que os vereadores, Luiz, 

Alcides devem lembrar que havia feito uma indicação para fazer a lombada em frente ao 

Mercado do Ricardinho e a faixa de pedestre e também na frente do seu Nério Oliveira e 

ali em baixo aonde entra para o loteamento e também pediu as guaritas, aí foi feita a 

guarita ali, foi feita a lombada em frente ao mercado e também em frente ao seu Nério e 

não fizeram mais lombadas ali porque disseram que não da para fazer tantas lombadas 

em um trecho. O vereador Luiz diz que no ano passado também já havia feito pedido. 

Não havendo nada mais a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

15/2.017 – da vereadora Marli. A vereadora Marli diz que faz uns quantos meses que 

vai ali no cemitério e não tem nenhuma gota de água, muitas pessoas reclamam que não 

podem nem limpar os túmulos e estão reclamando que está muito abandonado, sempre 

tinha um funcionário, mas não tem mais ninguém, não sabe se não contrataram mais 

ninguém e o mato está tomando conta, o lixo está tomando conta, mas o principal é a 

água, a gente chega lá para limpar os túmulos e tem que voltar, então pede apoio aos 

vereadores para que coloquem uma pessoa lá para cuidar, porque sempre teve, e tem 

pessoas que tem o costume de ir toda semana no cemitério, os lixeiros não tem nem 

onde colocar mais lixos. O vereador Luiz diz ser favorável, até a sua esposa foi essa 

semana lá lavar o túmulo do seu sogro e ela voltou indignada, diz que a moça que 

cuidava lá pediu a conta e hoje ainda cobrou do vice-prefeito, mas é favorável a 

indicação. O vereador Alcides diz que também ficou sabendo que a moça que 

trabalhava lá tinha saído e agora com essa que chove e dá sol, o mato cresce dia-a-dia e 

tomar conta daquilo lá não vai ser fácil, mas tem que tomar uma providência para se 



conservar o mais cedo e a casa mortuária também, uma hora precisa, então é uma coisa 

importante. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação em 

votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em 

discussão a Indicação Nº 16/2.017 – do vereador Evelásio. O vereador Evelásio diz que 

esse é um questionamento que já havia percebido nessa cidade, mas sábado e domingo 

no rodeio ouviu várias pessoas comentando da situação que falta banheiros no parque, 

tinha os banheiros que foram colocados lá, mas não é permanente e ficou longe do 

pessoal que acampa e tal, então essa indicação é para fazer os banheiros permanentes lá 

para os eventos, e até para as pessoas que vão naquele local  no final de semana almoçar 

com as famílias e amigos, aí nos dias que não tem evento não tem banheiro, então 

gostaria do apoio e colaboração dos colegas nesse sentido. O vereador Luiz diz ser 

favorável, pois na verdade aquilo já deveria ser arrumado a tempo, só de aluguel que já 

foi pago já daria para ter feito, até quer fazer um convite para a sua bancada para  

 

 

 

visitarem Jaborá para conhecer o Parque, tirarem fotos para tirarem uma cópia porque lá 

tem quiosque, tem banheiro, da para tirar o modelo, mas é favorável a indicação. A 

vereadora Cláudia diz também concordar, é favorável, mas também há outra 

preocupação quanto a manutenção, limpeza, higienização desses banheiros, e é claro 

que como é um local mais distante, menos usado não irá precisar ter alguém todos os 

dias lá para fazer essas limpeza, vai ser mais esporádico, mas tem que ser feito, para que 

as pessoas possam usar em boas condições, mas é favorável. O vereador Luiz Henrique 

diz que o vereador Luiz falou de Jaborá, lá em Jaborá eles tem um caseiro que mora 

dentro do parque e nos finais de semana quem quiser utilizar os quiosques, é só chegar 

lá e conversar. A vereadora Cláudia diz que é como se fosse colocar o Parque aberto a 

população, mas com regulamento, iria trazer o benefício e também esse cuidado com a 

manutenção. O vereador Luiz Henrique diz que frequenta bastante aquele local, mas não 

sabe bem a fundo qual a função do Nivaldo, mas o Nivaldo está sempre por lá, então 

acredita que ele possa fazer essa manutenção e limpeza, dá para aproveitar ele para 

fazer esse serviço, e como o Evelásio falou é importante, até participa direto de rodeio  e 

é a maior reclamação das pessoas quando vão acampar, então o que já gastaram com 

banheiro alugado, lonas, pode economizar, fazendo uma vez só, banheiros permanente, 

aí acaba os gastos, não precisa gastar todos os anos.  O vereador Alcides diz também ser 

favorável e acha que se vai gastar para construir dois banheiros ou três, se gasta um 

pouco mais e constrói um pouco mais, constrói chuveiros e deixa um responsável para 

cuidar, nos dias de rodeio de laço não tem nem como tomar um banho lá, nada, então se 

fizer que faça uma coisa bem feita, não adianta fazer dois banheirinhos, gasta-se um 

pouco mais, mas é para sempre e fica confortável, é favorável. O vereador Luiz 

Henrique diz que tanto que o parque não é ocupado só para rodeios, tem o encontro de 

motoqueiros, pode ter a festa do agricultor, então quando tem encontro de motoqueiro 



provavelmente também ficam sábado e domingo lá, aí também irão precisar. O vereador 

Evelásio diz que não é só um evento que sai como o vereador falou e nos finais de 

semana vai bastante pessoas, também já esteve lá num domingo e tinha mais de vinte 

pessoas lá almoçando, daí na hora de procurar um banheiro não tinha e já que estão 

discutindo sobre esse assunto, ontem mesmo alguém lhe falou, lhe pediram um auxilio 

para esse negócio do Som, porque na cidade não da mais para fazer esse som, então se 

não podiam fazer no parque de eventos, então o vereador diz que não podia responder, 

que não sabia nada sobre isso, mas que poderia se informar e até acha que ali seria o 

local para se fazer isso. A Presidente então pede ao vereador para deixar essa parte para 

a hora da Palavra Livre, aí qualquer coisa já solicita uma resposta, através de ofício. O 

vereador coloca que sim. Então 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 Moção de Repúdio Nº 001/2.017 – subscrita por todos os vereadores. O 

vereador Alcides diz que conversou com o vereador Luiz e com o vereador Jhonny e até  

 

 

 

estiveram conversando com os nove vereadores e entraram num consenso de fazer uma 

Moção para mandarem para seus representantes, para todas as câmaras do estado, para a 

UVESC, FECAM, para que se manifestem a nível de Brasil, porque nós somos 

pequenos, mas todos juntos tem força, porque com essa PEC que está aí, as pessoas nem 

vão chegar a se aposentar, vão morrer tudo antes, e hoje a gente vê na televisão, rádios 

que estão colocando as entidades, clubes de mães, associações para irem para a rua e aí 

os vereadores ficarem parado, então acha que o primeiro passo estão dando. O vereador 

Jhonatan diz que é mais um corte sistemático dos direitos do trabalhador que vem 

acontecendo e a gente vê hoje que é para aumentar o tempo de contribuição o que está 

se pretendendo com essa PEC de quarenta e nove anos para conseguir receber a 

aposentadoria integral, isso não tem nem uma palavra para definir, é um absurdo que se 

torna essa PEC, cortando direitos fundamentais dos trabalhadores que foram 

conquistados de forma dura, em forma de luta, então acredita que como representantes 

da população, estar fazendo esse primeiro passo e com o encaminhamento dessa Moção 

a outras câmaras de vereadores e associações de classe acredita que consigam ter um 

pouco mais de força e estar mudando esse cenário. A Presidente coloca que já 

discutiram sobre o assunto em outra sessão também, então coloca a Moção em votação 

a qual foi aprovada por unanimidade. Após 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 e Meio Ambiente do Projeto de Lei 

Legislativo Nº 001/2.017 – Estabelece a criação de vagas, estacionamento rápido no 

município de Piratuba – SC. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Jhonatan diz que esse projeto é de sua autoria e já discutiram 

sobre ele bastante nas comissões e até fez uma entrevista na Piratuba FM falando a 



respeito e ele trata das vagas de estacionamento e estacionamento rápido. Já faz alguns 

anos que foi proibida as vagas de estacionamento em farmácias, que eram vagas 

exclusivas de farmácia, então estão fazendo esse projeto para a criação das vagas 

rápidas e o que são vagas rápidas? Isso está tudo dentro da lei, conforme resolução do 

Contram, são vagas de até trinta minutos com o pisca alerta ligado, nesse caso do 

projeto de lei é quinze minutos, estacionamento rotativo, assim não fica o mesmo cara 

ocupando a tarde inteira a mesma vaga, além de ter colocado nessa lei que essas vagas 

tem que ser no máximo cinquenta metros longe de farmácias o que acaba facilitando o 

atendimento de farmácia uma vez que muitas vezes a gente passa mal em casa, tem uma 

dor de cabeça, ou alguma coisa assim e a gente não vai correndo para o hospital ou vai 

consultar, muitas vezes então a gente da o primeiro pulo em uma farmácia para estar 

procurando uma solução mais rápida, mas claro estão fazendo para colocar perto das 

farmácias, porem o estacionamento vai ser livre, pode ir em qualquer comércio e 

também vai ter a questão dos quinze minutos do horário comercial, então pede a 

aprovação dos colegas e acha que vem a acalhar principalmente com essa deficiência  

 

 

 

que nós temos hoje que é a questão de estacionamento em nossa cidade. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca o Projeto Legislativo 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 Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do Projeto de Lei 

Complementar Nº 001/2.017 – Que Dispõe sobre a reorganização e modernização da 

estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Piratuba e dá outras providências. 

Após as leituras a Presidente coloca o Projeto em discussão. A vereadora Cláudia pede 

vista do Projeto, pois foi um tempo um pouco apertado para análise dele, então 

considera que precisa um pouco mais de tempo para estudar mais um pouco, com 

calma, ler um pouco sobre o assunto, não tem nada contra a ideia da gerencia, mas acha 

importante estudar um pouquinho com mais calma essa situação, pois nós temos aqui a 

diminuição de uma gerencia na educação que não havia sendo utilizada, mas que existe, 

para uma gerencia de esportes, então pede vista para que possa analisar melhor e com 

mais calma. Então a Presidente concede vista do projeto a vereadora Cláudia. Após a 

Presidente solicita a assessora para 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 Complementar 

Nº 002/2.017 – Dispõe sobre a alteração de anexo da Lei Complementar Nº 67, de 02 de 

Janeiro de 2.015, que Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores 

Públicos do Município de Piratuba e dá outras providências. Após as leituras a 

Presidente coloca o projeto em discussão. A vereadora Marli pede vista do projeto, 

porque esses projetos entram e querem que aprovem rápido, aí não tem tempo para 



analisarem bem certo, então pede vista do projeto e já pede também para a assessora que 

mande um ofício para o prefeito pedindo quantos motoristas tem e onde eles estão 

lotados. A Presidente então concede o visto do projeto a vereadora. PALAVRA 

LIVRE: Todos os Vereadores agradecem a Deus por mais uma sessão, bem como 

desejam uma boa semana a todos e agradecem a presença do visitante José Luiz 

Fontanela. O vereador Evelásio diz que essa é uma questão que acha importante os 

vereadores discutirem, porque tem um pessoal que gosta de som, de barulho e como na 

cidade perturba bastante, eles pediram que achassem um local que fosse permitido eles 

fazerem o barulho deles, então acha que tinha que dar uma resposta a eles, se é possível 

achar um local ou não. A Presidente lhe pede permissão e pergunta se seria para alguma 

festividade ou só para ir lá escutar um som e sugere que seja enviado um ofício. O 

vereador Evelásio diz que é só para ouvirem o som. O vereador diz que a sua ideia é 

para futuramente, tipo fazer um parque como o Luiz citou e de repente liberar um dia 

por semana, tipo quarta –feira é o dia para isso, é uma coisa para se pensar. A vereadora 

Marli diz que sobre o que o Evelásio falou é que a piazada gostam muito de se reunir ali 

no gramadão, isso é mais no sábado e domingo e ali no gramadão está proibido e a  

 

 

 

nossa juventude tem poucos lugares, agora não deixam mais eles fazerem o som ali, 

então eles não tem aonde ir, quem sabe então num futuro a gente consiga um lugar, 

porque todos sabem como são os jovens, eles gostam de fazer barulho. O vereador 

Jhonatan diz que essa questão que o vereador Evelásio tocou, acha que dá para seguir o 

exemplo de Capinzal que atualmente as pessoas interessadas e que tem som de carro, 

carro modificado, se organizaram em uma associação, eles alugam ou é cedido, não tem 

bem certeza, o Parque de Exposições lá de Capinzal para estar fazendo as festas deles, 

nem sempre é um evento, geralmente é uma coisa privada, mas de forma que sempre 

tem um responsável por aquilo que está acontecendo lá, que seria no caso o presidente 

da associação, então até acha que torna um caminho legal e para ter alguém 

responsabilizado caso aconteça alguma coisa, então acha bem interessante, muito válida 

essa colocação do vereador Evelásio e inclusive acha interessante que no Parque tem a 

questão da sombra, hoje é muito rara lá no Parque, fez um pedido de ofício em outra 

passagem por esta casa, mas acredita que tem que ser revista essa questão e quer deixar 

registrado aqui também uma grande vitória do nosso município de Piratuba, que teve 

ontem a reunião com o secretário da Casa Civil, Deputado Estadual Neodi Sareta, junto 

com o Prefeito Bile e mais uma comissão, conseguiram a garantia do secretário que o 

nosso Corpo de Bombeiros que não vai nem ser diminuída e nem fechada as atividades, 

isso é importantíssimo, nem precisa ficar explicando a importância do Corpo de 

Bombeiros para a nossa cidade, isso foi uma conquista na época, acha que foi o prefeito 

Adelio que fez bastante política para estar trazendo os bombeiros para cá, então a gente 

estava correndo esse risco, a mídia alarmou bastante essa questão e podemos ver então 



que quase todas as entidades redigiram ofícios, desde associações de igrejas,  APAE, 

CTGs, solicitando que não fizesse o fechamento do nosso Corpo de Bombeiros. Então 

deixa o seu agradecimento ao Deputado Saretta e ao Prefeito Bile por terem conseguido 

manter o Corpo de Bombeiros funcionando aqui na nossa cidade.  

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 Fevereiro de 2.017. 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes      

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       
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