
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.231  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2.017. 

 

 

Aos doze dias do mês de dezembro 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 05/12/2.017. 

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 APAE, 

para encerramento do ano letivo, Ofício de Liberação de Recursos. DO EXECUTIVO: 

Decreto Nº 295/2.017 – Decreta Ponto Facultativo dia 22/12/2.017, Ofício Nº 

360/2.017- Encaminha Leis Municipais, Mensagem Nº 70/2.017 – Projeto de Lei 

Complementar Nº 011/2.017 – Altera a Redação da lei Complementar Nº 66/2.015, de 

02 de Janeiro de 2.015, que Dispõe sobre a alteração da estrutura da Lei Complementar 

Nº 28, de 02 de maio de 2.017 que Institui o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras 

dos Profissionais do Magistério Público do Município de Piratuba, Estado de Santa 

Catarina e dá outras providências e altera a Redação da Lei Complementar 65/2.015de 

02 de Janeiro de 2.015 que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Piratuba, das Fundações Municipais e dá outras providências, Mensagem 

Nº 68/2.017 – do Projeto de Lei Nº 057/2.017 – Altera redação do parágrafo 2º do artigo 

1º da Lei 917/2.007, de 27 de junho de 2.007, que autoriza o Poder Executivo Municipal 

a conceder vale-alimentação aos servidores ativos, Mensagem Nº 069/2.017 – do 

Projeto de Lei Nº 058/2.017 – Concede revisão anual da remuneração dos servidores 

públicos do Poder Executivo, Concede revisão anual dos servidores públicos do Poder 

Legislativo, dos subsídios dos membros do Poder, detentores de mandato eletivo e 

secretários municipais do município e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: 

Requerimento – de Pedido de Arquivamento do Projeto de Lei Legislativo Nº 

007/2.017, 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, Indicação Nº 

084/2.017 – Solicita melhorias na estrada de Zonalta à Linha Martinazzo e no Acesso a 

Propriedade de Vinicius de Vargas. – do vereador Evelásio Vieira. ORDEM DO DIA: 

A Presidente coloca que conforme o Requerimento de Pedido de Arquivamento do 

Projeto de Lei Legislativo Nº 007/2.017, a Presidente arquiva o Projeto conforme o  



 

 

 

Artigo 136, inciso I, combinado com o artigo 103, inciso V do Regimento Interno desta 

Casa Legislativa, Após a Presidente coloca em discussão o Regime do Projeto de Lei Nº 

57/2.017 - Altera redação do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 917/2.007, de 27 de junho 

de 2.007, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder vale-alimentação aos 

servidores ativos. O vereador Luiz Gomes, diz ser favorável ao regime, somente que 

terão que fazer uma extraordinária, pois não poderão votar em uma vez só. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca o regime em votação o qual foi aprovado por 

cinco votos e os vereadores Claudia Jung, Evelásio Vieira, Marli Buselato e Alcides 

Gomes votaram contra. Em seguida a Presidente coloca em discussão o Regime do 

Projeto de Lei Nº 58/2.017 - Concede revisão anual da remuneração dos servidores 

públicos do Poder Executivo, Concede revisão anual dos servidores públicos do Poder 

Legislativo, dos subsídios dos membros do Poder, detentores de mandato eletivo e 

secretários municipais do município e dá outras providências. O vereador Luiz Gomes, 

diz que da mesma forma é favorável ao regime, somente que terão que fazer uma 

extraordinária. A vereadora Claudia diz que é importante deixar bem claro, pois seu 

voto foi contra antes, aqui novamente temos a mesma situação, é um projeto 

orçamentário e seguindo orientações jurídicas aí de que não deveríamos passar em 

regime, não é contra aos projetos de lei, mas ao regime de votação. Não havendo mais 

nada a discutir a Presidente coloca o Regime do projeto em votação o qual foi Aprovado 

por cinco votos e os vereadores Claudia Jung, Evelásio Vieira, Marli Buselato e Alcides 

Gomes votaram contra. Em seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

084/2.017 – do vereador Evelásio Vieira. O vereador Evelásio diz que essa indicação 

vem sendo feita para que seja feita a melhoria naquela descida de Zonalta para a banda 

de Linha Martinazzo, porque desceu lá na semana passada e os moradores reclamaram 

ali que está numa situação bem precária aquela estrada, é uma estrada com bastante 

morro e quando dá chuvarada entope os bueiros e acaba estragando a estrada, então 

acha que tem os bueiros entupido lá que eles vão ter que dar uma ajeitada e fazer uma 

melhoria nela, aí já aproveitando que eles estão com as máquinas lá, que façam uma 

melhoria na propriedade do seu Vinicius de Vargas, que ele também está com a saída 

dele bem degradada, tem um bueiro que corta a sanga, aí quando dá chuvarada acaba 

escorrendo por cima e está numa situação bem calaminosa a entrada dele, então que eles 

tenham um bom senso de passar com as máquinas e já ajeitar aquela entrada também, 

então fica o pedido aí que aprovem essa indicação. 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 o Projeto de Lei Nº 56/2.017 – Abre crédito 

especial por conta do excesso de arrecadação do orçamento vigente no valor de até R$ 

12.500,00. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua segunda 

votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão o 

Projeto de Lei Complementar Nº 007/2.017 – Dispõe sobre a regulamentação de  



 

 

 

construções irregulares e clandestinas e dá outras providências. Não havendo nada a 

discutir a Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Complementar 

Nº 009/2.017 – Dispõe sobre o Sistema de Ensino de Piratuba 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 solicita a assessora que 

faça a leitura da Ata do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis 

e Veto do Projeto de Lei Legislativo Nº 008/2.017 – Disciplina sobre a obrigação de 

disponibilização de dispositivo que permita a saída e retorno do participante do evento, 

sem que tenha que efetuar novamente o pagamento da entrada. Após a leitura a 

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

sua autoria, e após umas queixas de uns pessoal aí na última edição da temporada de 

verão referente a entrada que ganhava uma pulseira e quando saia podia voltar até às 

nove horas, depois aquela pulseira não valia mais, ou quem entrava depois das nove 

aquela recebia para voltar, então o pessoal procurou o vereador e também achou que na 

lei que aprovou para o repasse para o hospital tinha lá escrito que tinha que 

disponibilizar a pulseira, mas eram ingressos e não pulseiras, então acha que veio em 

encontro com essas situações, assim possibilitando participar do evento e estar entrando 

e saindo do evento sempre que desejar sem estar fazendo de novo o pagamento, ainda 

mais sabendo que essas festividades do município são sempre de longa duração, como a 

abertura da temporada que foi de quatorze horas de festa, então vai incluir aí a abertura 

da Temporada, Noite do Hawai, Reveillon, Kerb e dia do município, mas somente com 

cobrança de ingresso. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca para sua 

primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os 

vereadores agradecem aos visitantes e a Deus por mais esta sessão. O vereador Luiz 

Gomes diz querer deixar aqui uma indignação sobre esse reajuste, na verdade foi uma 

variação do INPC, de abril a novembro, então espera que o Executivo melhore isso 

aqui, porque zero ponto oitenta e um por cento, melhor nem tivesse dado, porque um 

funcionário que ganha mil reais hoje em serviços gerais, vai dar oito reais de aumento, 

então já quer antecipar que se não melhorar o seu voto vai ser contra, então espera que 

concertem. Na gestão passada foi um que cobrou bastante e não é porque agora é da 

situação que tem que estar fazendo vistas grossas, então fica indignado, sabe até que o 

governo federal não tem inflação, Ipira está com um ponto quarenta e oito, então espera 

que com a arrecadação que nós temos nó mínimo um ou dois por centos a mais. A 

vereadora Claudia diz concordar com o vereador Luiz, acha que é um valor irrisório, é 

aquilo que o INPC diz, os órgãos oficiais dizem isso, mas a nossa vida não diz isso, o 

aumento da gasolina não diz isso, o aumento do gás de cozinha não diz nada disso, 

então por uma questão mesmo de pensamento melhor por parte da administração, 

pensar uma possibilidade de diminuir o gasto com alguma outra coisa para poder  



 

 

 

oferecer um pouco a mais, vai ser importante, vai ser fundamental, da mesma forma a 

questão do vale alimentação, ele vem para trazer um pouco de conforto para o 

funcionário, tiveram dois projetos de lei que tratam disso, um do aumento, outro que 

trata do vale alimentação, mas é importante lembrar que o vale alimentação não impacta 

no salário base, então o aumento salarial de zero, oitenta e um, não vai estar na base do 

vale alimentação para o aumento salarial, o vale alimentação não está na base para 

pagamento de férias, para pagamento de décimo terceiro, para os ganhos dos 

quinquênios, para as vantagens que os efetivos tem, então é importante que o vale 

alimentação venha, mas é importante que o salário base é que tenha a valorização 

principal, é muito mais a favor que nós tenhamos uma melhoria no salário base e menos 

o vale alimentação porque o base vai servir de base mesmo para os outros cálculos que 

serão feitos, para os outros ganhos que vem por aí, mas com certeza vamos falar sobre 

isso ainda mais e temos certeza que a administração vai pensar nesse assunto e vai 

conseguir uma maneira de melhorar esses índices, no mais quer dizer que as formaturas 

das escolas estão acontecendo, o Passinho já fez, a escola Rodolfo Holeveger já fez 

também e tem aí pela frente Zonalta, Uruguai, Carlos Chagas, Amélia com os nonos 

anos, então são momentos importantes, momentos que alunos, professores e familiares 

se encontram para comemorar as conquistas dos alunos, então é importante já 

parabenizar aqueles que se destacaram, temos dois alunos aqui na nossa tribuna e a 

gente tem certeza que são alunos estudiosos e que estão dando muitas alegrias e estão 

fazendo jus a todos aqueles investimentos que são feitos, a educação recebe 

investimentos importantes, ainda hoje a tarde estava ouvindo o prefeito falar que até o 

mês onze houve um investimento de um pouquinho mais de trinta e dois por cento em 

educação, mas ou menos aquilo que nos outros anos vinha sendo feito e o bom 

desempenho dos alunos é o resultado que se espera desses investimentos que são feitos. 

O vereador Evelásio parabeniza a torcida do grêmio pela vitória. Sobre a questão que a 

Claudia e o Luiz Gomes falaram também concorda com eles, acha que tem que rever 

isso aí, de repente conseguir repassar um reajuste maior para os funcionários que é uma 

motivação a mais para eles, porque se basear na inflação do jeito que ela vem 

aumentando, isso aí não vai fazer nem cocegas no salário deles. Também gostaria de 

fazer um ofício para o secretário de saúde perguntando a que pé que anda a nova 

contratação de agentes de saúde, porque já estamos finalizando o ano e estamos desde 

antes da metade do ano sem agente de saúde em boa parte do nosso município e as 

pessoas vem cobrando, o que aconteceu que eles não substituíram, já que havia 

irregularidade nas que estavam trabalhando, acha que deveria já ter sido substituída, 

então precisam saber alguma coisa para dar um parecer para quem vier cobrar em 

relação a isso. A vereadora Marli diz que de certo ano que vem vai sentar em outra 

cadeira, mas quem sentar nessa aqui vai sofrer também com esse microfone, tem que 

trocar. Também quer falar do aumento do salário, é uma vergonha, não tem nem muito  



 

 

 

o que falar. Também quer que seja feito uma indicação para semana que vem, para que 

seja arrumada a estrada do Dirceu Campos, porque a entrada dele está péssima. O 

vereador Jhonatan deixa marcada as comissões para segunda-feira, às 8:30 horas e sobre 

essa questão do reajuste, realmente é um valor que como a vereadora Claudia comentou, 

no dia-a-dia não é uma realidade, a revisão do INPC nos últimos doze meses dá um 

ponto noventa e quatro, então se eles pegassem os últimos doze meses já era alguma 

coisa, mas eles pegaram o reajuste de maio para cá, aí acabou ficando bem pouco, para 

quem ganha mil reais vai dar oito reais e oito reais dá um quilo de erva mate, então 

realmente precisam sentar essa semana e rever com o executivo, ver também a questão 

do impacto desses valores na folha e realmente tentar puxar de outro lugar para estar 

valorizando o funcionário, porque se não eles, quem vai estar fazendo a máquina 

funcionar, então com certeza o aumento é um grande incentivo para os funcionários e 

podem contar com a sua ajuda para estar buscando junto ao executivo um valor melhor. 

O vereador Alcides diz que já que estão falando sobre o reajuste também vai aproveitar 

para falar, também acha que veio em regime para ser atropelado, a gente sabe que tem 

que aprovar antes do final do ano, mas podem fazer uma sessão extraordinária, no ano 

passado já foi exprimido o reajuste, o básico e mais nada e nesse ano está sendo desse 

tamainho, então hoje na compra de um bujão de gás não cobre o aumento desse gás, 

então como foi comentado aqui pessoas que ganham um salário mínimo amanhã ou 

depois não vai dar nem para comer, então tem que ser feito alguma coisa, quem ganham 

menos já é prejudicado em todos aumentos e o culpado é a administração, todas as 

administrações que já passaram também, porque dar dez por cento quem ganha dois mil 

reais vai ganhar duzentos reais, mas quem ganha mil vai ganhar só cem, cada vez 

ganham menos, então tomara que pensem melhor e deem um reajuste melhor, aprovar 

de um jeito ou de outro vão ter que aprovar, porque não podem deixar os funcionários 

sem aumento, mas precisa que seja pensado com carinho para que seja melhorado isso 

aí. Também quer avisar a bancada que o Deputado Titon ligou hoje a tarde e está 

conseguindo uma emenda aí para o hospital no valor de cento e trinta mil reais. O 

vereador Altair diz que também é favorável para que descem uma melhorada nesse 

índice de aumento de salário para que descem uma incentivada, porque quanto mais 

ganham melhor o trabalhador trabalha. 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 12 de Dezembro de 2.017 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              



 

 

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 


