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Aos vinte e cincoo dias do mês de abril 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 18/04/2.017. 

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 do Clube 

de Mães Alegria das Termas, Convite da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de 

Piratuba, Ofício Nº 94/2.017 – da UVESC, Ofício Nº 05/2.017 – da UVESC.  DO 

EXECUTIVO: Ofício Nº 122/2.017 – Encaminha Lei 1.392/2.017 e Lei 1.393/2.017, 

Ofício Nº 12/2.017 – Solicita a retirada do Projeto de Lei Nº 11/2.017, de 10 de abril de 

2.017 (Concede revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Poder 

Executivo, concede revisão anual dos servidores do Poder Legislativo, dos subsídios 

dos membros do poder, detentores de mandato eletivo e secretários municipais do 

Município e dá outras providências), Mensagem Nº 18/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

16/2.017 – Concede revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Poder 

Executivo, revisão anual dos servidores do Poder Legislativo, dos subsídios dos 

membros do poder, detentores de mandato eletivo e secretários municipais do 

Município e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 40/2.017 – 

Solicita que seja cascalhado e feita valetas na Propriedade de Alexandro de Borba. – da 

vereadora Marli Buselato, Indicação Nº 42/2.017 – Solicita que seja feita Pavimentação 

Asfáltica ou Calçamento em todo Bairro Verde. – do vereador Luiz Carlos Gomes, 

Indicação Nº 43/2.017 – Solicita Reformas na Quadra de Lageado Mariano - do 

vereador Altair de Azeredo. ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em 

discussão a Indicação Nº 40/2.017 – da vereadora Marli Buselato. A vereadora Marli 

pede apoio aos nobres vereadores, pois foi procurada pelo Alexandro de Borba, todo 

mundo deve conhecê-lo, ele tem uma horta em São José e realmente a estrada do rapaz 

está bem complicada, ele tem que descer de trator até lá embaixo na horta, colocar as 

verduras dentro das caixas, aí trazer para cima de noitezinha aí passa para a camionete  



 

 

 

para o outro dia de manhã trazer nos mercados, porque lá é um lugar úmido onde desce 

para a horta, então tinha que fazer uma valeta ao lado e cascalhar, isso seria umas duas 

horas de serviço, só que o rapaz já pediu no começo de fevereiro e ainda não foram 

fazer o serviço para ele, daí ele até disse que está bem desacorçoado porque paga os 

impostos e não vão fazer o serviço dele, daí ele disse que está até com vontade de parar, 

e eles são uns rapazes que só sabem trabalhar, então pede que a administração desse um 

pouco de atenção antes que começasse a chover porque depois não consegue mais fazer 

e o rapaz não tem como trazer os mantimentos até em cima para trazer na camionete, 

então se fosse cascalhar a estrada ele consegue descer lá embaixo com a camionete, aí 

não precisa estar descendo de trator e passando as caixas de um lugar para outro, então 

pede a colaboração dos nobres colegas vereadores. O vereador Luiz Carlos diz ser 

favorável, conhece o rapaz e até achou que eles já tinham arrumado, porque essa mesma 

história o vereado disse que esteve nas eleições lá e ele já havia lhe contado que descia 

com o trator para buscar no ano passado, então na realidade isso vem se arrastando a 

tempo e tem que ser arrumado, o vereador diz que vai cobrar também porque achou que 

já tinham arrumado, foi prometido que seria feito e ninguém pode ficar sem sua estrada 

arrumada, mas parabéns pela indicação. O vereador Evelásio diz que é a favor, tem que 

incentivar os agricultores a produzir e tem que dar o apoio necessário para que esse 

serviço seja feito, é totalmente a favor para a arrumação dessa estrada. 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 Indicação Nº 42/2.017 – do 

vereador Luiz Carlos Gomes. O vereador Luiz Carlos diz que essa indicação é ali sobre 

o Bairro Verde, todos conhecem o problema daquele bairro ali, ainda é terra, é o único 

bairro do nosso município que não tem nem calçamento, nem asfalto, então pede 

colaboração dos vereadores que aprovassem a sua indicação e que fosse feito porque lá 

residem aproximadamente sessenta e quatro famílias, então que fosse feito calçamento, 

rede de esgoto ou asfalto. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca a indicação 

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

discussão a Indicação Nº 43/2.017- do vereador Altair de Azeredo. O vereador Altair 

diz que foi procurado pela piazada lá do Mariano, pois o piso da quadra está ruim, não 

tem redes nas traves e também não tem luz e o pessoal geralmente vai jogar a noite, 

então pede a colaboração dos companheiros para aprovar essa indicação. A vereadora 

Claudia diz que gostaria de comentar sobre isso, muito bem lembrada essa indicação do 

vereador, no ano passado duas licitações deram deserta para poder arrumar o piso 

daquela quadra e melhorar as condições, aí depois entrou um período de final de ano e 

não foi mais refeito, logo no inicio do ano na primeira assembleia de pais, os pais 

também solicitaram ao secretário, professor Cleodi que fosse feito o piso daquela 

quadra, bem no comecinho, finalzinho de fevereiro, já foi pedido também, então a 

pedido também dos professores da escola, dos pais dos alunos, que assim como a noite  



 

 

 

eles ocupam, e todo entorno da quadra é importante para que melhore as condições para 

eles poderem fazer atividades físicas, o futebol e as aulas de educação física também, 

então espera que isso realmente aconteça, já existe um projeto pronto no setor de 

engenharia da prefeitura, da preparação do piso, já tinha orçamento, chegou a ser 

licitado, mas infelizmente deu deserta as duas, então é um trabalho que agora precisa ser 

refeito para que possa ser executado esse trabalho, então parabéns pela lembrança em 

relação a isso. 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 o 

regime do Projeto de Lei Nº 16/2.017 - Concede revisão anual da remuneração dos 

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

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

secretários municipais do Município e dá outras providências. A vereadora Claudia diz 

ter uma dúvida sobre o regime, se considera uma matéria orçamentária? Pode entrar no 

regime de urgência? A assessora dá a explicação a vereadora. O vereador Alcides diz 

também querer fazer um comentário, agora está em discussão o regime, mas gostaria de 

falar sobre o outro projeto, porque o outro projeto na verdade tinham dado o parecer 

favorável e conversou com a assessora Ana, que os vereadores, prefeito, vice e 

secretários não poderiam receber esse reajuste, por isso foi trocado esse projeto, então 

vai votar favorável ao regime, não vai segurar porque vai acabar atrasando tudo, então 

vai votar favorável, mas gostaria de fazer um comentário sobre esse projeto, antes 

conversou com a assessora Ana e volta a falar, os vereadores, secretários e vice-prefeito 

não podem receber esse zero ponto oito por cento, porque já fizeram o salário para esse 

ano e o índice desse ano só irão poder receber ano que vem, recebendo esse índice 

agora, esse zero ponto oito por cento, que não dá um por cento, vão estar recebendo 

ilegal, porque esse índice só vai ser pago ano que vem, então tem que se trocar o projeto 

de novo, fazer uma reforma nele porque não vão poder receber isso aí, se não vão ter 

que devolver nesse final de ano ou no final do mandato, porque já fizeram o salário para 

dois mil e dezessete, não tem reajuste em dois mil e dezessete, vão ter o índice de dois 

mil e dezessete para dois mil e dezoito, então está ilegal esse também, então tem que ser 

corrigido e tirado esse percentual dos vereadores, secretários e prefeito, então já haviam 

conversado antes, só vai colocar aqui que vai votar a favor do regime, mas que seja 

corrigido isso aí para não atrasar mais um pouco esse projeto. O vereador Jhonatan diz 

que nas comissões pode ser retirado esse artigo terceiro. A vereadora Claudia diz que 

caso seja aprovado o regime de urgência não vai haver alteração no projeto de lei. O 

vereador Alcides diz que é o que está falando, que seja corrigido o projeto, vai votar a 

favor, mas que seja corrigido o projeto, é esse seu pedido. A vereadora Claudia diz que 

sua duvida ainda permanece no sentido assim, se for aprovado o regime de urgência, vai 

ser possível fazer essa correção do projeto lei. O vereador Alcides diz que está pedindo 

para que seja feita a correção, para poderem votar ele corretamente. A vereadora  



 

 

Claudia diz que então as comissões podem pedir que o executivo faça essa alteração 

antes dele entrar para a votação. A vereadora Claudia diz que tem uma questão em 

relação que se preocupam e não querem deixar os funcionários sem o aumento, embora 

vai ser muito pouco, mas não querem que eles fiquem sem, mas como é assegurado o 

mês de maio, mesmo que por acaso não tenham ele aprovado até o fechamento da folha 

de maio, mas ele vem retroativo, porque está assegurado a partir do mês de maio, então 

acredita que é bom que os funcionários tenham essa consciência até para não ficarem 

preocupados, vai que por uma questão burocrática não tenham conseguido a aprovação 

dele até o período do fechamento da folha, mesmo assim não vão perder o aumento. 

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

aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicita a assessora que faça as leituras 

das Atas das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, 

Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 12/2.017 – Autoriza a 

Firmar Convênio com a Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira. Após as leituras a 

Presidente coloca o projeto em discussão. Não havendo nada a discutir a Presidente 

coloca o projeto para sua Primeira e Única votação o qual foi aprovado por 

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

Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, Finanças, 

Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 13/2.017 – Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar Termo de Compensação e quitação mútua com a Águas 

Quentes Lazer Ltda, portadora do CNPJ sob nº 97.418.602/0001-03, José Pedro 

Maccari, portador do CPF nº 046.805.199-67, André Angelo Masson, portador do CPF 

sob nº 812.106.129-68, Antônio Geraldo Maccari, portador do CPF sob nº 030.036.559-

49, bem como propor a homologação Judicial do acordo nos processos nº 0301787-

75.2015.8.24.0016 e 0002373-93-2012.8.24.0016 ( 016.12.002373-9). Após as leituras 

a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Jhonatan diz que acredita que 

esse projeto seja uma forma de reduzir o custo de uma área de desapropriação que já foi 

feita a um tempo atrás e tinha o valor depositado em juízo só para contextualizar a 

situação para a questão de tratamento de esgoto, uma área desapropriada para estar 

fazendo essa questão do esgoto, do saneamento básico e era o valor de setenta e poucos 

mil, porém os sócios da empresa, proprietária desse terreno estava devendo sessenta e 

tantos mil para a prefeitura,  então foi feita uma troca, dizendo assim para descontar 

entre aspas, foi feito um acordo judicial para descontar o que eles deviam da prefeitura, 

então a prefeitura vai estar pagando uma diferença que dá quatorze mil e pouquinho, 

além das custas do advogado que dá perto de quatro mil reais, então acha que é um baita 

negócio para quem tinha uns IPTU atrasado, praticamente perdido, acha que foi um 

bom negócio. A vereadora Claudia pergunta ao vereador Jhonny onde que fica esse 

terreno, ele é perto do que, é aquele perto do Vino Dalmagro que é para o tratamento de 

esgoto, é o mesmo ou não é o mesmo. O vereador Jhonatan diz que não tem certeza, 

acredita que seja o mesmo, mas não tem certeza. O vereador Luiz diz que pelo que sabe  



 

 

é lá perto do Vino Dalmagro. Não havendo mais 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 das Comissões de 

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

Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 15/2.017 – Dispõe sobre a realização de 

despesas com à Confraternização dos Funcionários relativa ao Dia do trabalhador, para 

o ano de 2.017, 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 e Única votação o qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: 

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

boa semana a todos. A vereadora Claudia diz que gostaria de falar um pouquinho sobre 

a questão do aumento, pois é um momento bem delicado financeiramente para o 

município, mas ouviram muitas vezes de que Piratuba tem uma receita invejável, de que 

Piratuba tem muito dinheiro, de que Piratuba nada na gordura, o que será que se faz com 

tanto dinheiro que Piratuba tem, e a prestação de serviço que o município tem aos 

próprios munícipes, é um formato dos próprios funcionários ou um formato das 

máquinas, dos equipamentos, dos locais, ele exige sim um custo alto de manutenção, 

então para manter os serviços, para manter os funcionários, para manter as atividades, a 

prefeitura sempre teve que fazer um trabalho bem feito para poder segurar as pontas em 

todos os setores e mesmo assim é honrar com seus compromissos, então fica bastante 

decepcionada, imaginou que a gente teria aí uma diferença melhor principalmente nessa 

questão do aumento em virtude dessa gordura toda que estaria disponível, então é uma 

pena, mas mesmo assim temos aí aprovado hoje esse recurso para a festividade, para o 

dia primeiro de maio, dia dos funcionários e quer desejar, parabenizar os servidores 

públicos pelo bom desempenho no seu trabalho, pela sua qualidade de serviço e dizer de 

que cada um na sua função fazendo bem feito, faz jus ao salário que recebe com certeza, 

então a prefeitura ela tem um gasto com a folha de pagamento, mas com certeza é um 

investimento que se transforma em serviços a população, por isso então quer deixar os 

parabéns a todos funcionários públicos pela passagem do dia primeiro de maio e 

também a todos os trabalhadores, não somente aos funcionários públicos, mas a todos 

os trabalhadores que fazem com que a renda do município seja felizmente gorda e que 

cada mais a gente possa ter condições melhores em todos os setores, tanto no setor 

privado como nos setor público. O vereador Luiz Henrique diz querer falar sobre a 

questão que o nosso município tem uma ótima renda, com certeza tem, nada na gordura, 

mas não é por isso que nós temos que esbanjar dinheiro, jogar dinheiro fora, ninguém é 

louco para rasgar dinheiro, a questão dos funcionários públicos todo mundo sabe que 

todo mundo trabalha, todo mundo tem que ganhar bem, mas nós temos que analisar 

todas as questões de INPC e aumento que sempre foram dados, vai ser mantido. A 

questão de ter muito dinheiro, não é por isso que a gente tem que rasgar dinheiro como 

a antiga administração dava aí tantos mil de gratificação, já tinham salários bons e ainda  



 

 

 

uma gratificação em cima, não sabe o que faziam para ganhar essas gratificações, é só 

isso que tem para dizer a respeito dos salários. O vereador Evelásio diz que em relação a 

isso cada um tem um ponto de vista, um modo de pensar, na sua forma de pensar acha 

que dar um incentivo aos trabalhadores, um reajuste não seria rasgar dinheiro, acha que 

seria um incentivo para os trabalhadores a se incentivar mais a trabalhar, com mais 

vontade e dar mais rendimento para o município. Também esperava que esse reajuste 

fosse revisto, infelizmente vai ser esse valor, mas fazer o que, cada um nada com os 

braços que tem, acha que é fácil falar, difícil é fazer, antes era sempre criticado algumas 

coisas e agora que poderiam fazer não estão fazendo. Dia Primeiro então é dia do 

trabalhador, então um bom dia, que todos sejam lembrados e os parabéns a todos os  

trabalhadores do nosso município. A vereadora Marli diz que quando ouve o colega 

falar sobre as gratificação que os funcionários ganhavam na outra administração, pode 

provar que tem muitos funcionários que ganhavam gratificação, mas eles cumpriam os 

seus papéis e faziam outros trabalhos, onde não era contratados outros funcionários, 

então se o funcionário tinha capacidade de fazer ele fazia, como a assistência social que 

fazia a habitação, não dê risada vereador porque é verdade, hoje o nosso município está 

sem ninguém para fazer a habitação, vamos esperar até quando que vai isso e sobre o 

reajuste dos funcionários, fica indignada, porque faz uns par de anos que os nossos 

funcionários ganharam tão pouco e no próprio discurso do prefeito que hoje se encontra 

aí, ele falava que o nosso município tinha muito dinheiro, o que era feito com o 

dinheiro, só que hoje ele está no poder então ele deve saber o que está sendo feito com o 

dinheiro, só que os nossos funcionários sempre foram muito bem valorizados, nem tem 

palavras para falar, espera que passe ligeiro esses quatro anos aí. Deseja a todos os 

trabalhadores os parabéns pelo dia do trabalhador, esperamos que melhore. O vereador 

Jhonatan diz que já que a bola levantada foi sobre o reajuste dos funcionários, acha que 

tem que ter pé no chão e começar a analisar os fatos em números. Nos último dois anos 

só foi dado o INPC como está sendo esse ano, a diferença é que a inflação era maior e aí 

foi dado um aumento maior com certeza, porque a inflação era maior exceto ano 

passado na verdade foi um pouco mais porque a de março foi a projeção, não era o valor 

real da inflação, foi dado zero ponto noventa e cinco mas era mais baixo, então foi um 

valor bem baixo a questão do aumento. Nos últimos quatro anos a soma dos aumentos 

deu quatro virgula vinte e seis, isso de ganho real, é um aumento de correção de INPC e 

acredita que eram valorizados todos os funcionários, até porque só no ano de eleição 

foram efetivados quase sessenta, cinquenta e nove funcionários foram efetivados no ano 

de eleição, não está tirando mérito de quem passou no concurso, tem certeza que todo 

mundo que estava lá estava porque realmente estudou e passou e assim espera-se que 

seja, que não aconteça mais casos de empresa vir dormir na creche da cidade para 

supostamente passar gabarito para os outros. A questão do aumento é muito simples, o 

PMDB teve o poder durante doze anos e não passou a data base para janeiro, se fosse  



 

 

 

em janeiro teriam ganho seis virgula cinquenta e oito ou seis virgula vinte e nove, agora 

não lembrado e Ipira e Peritiba que tem a data base de Janeiro deram seis ponto 

cinquenta e oito, Capinzal deu o INPC, Joaçaba deu o INPC, Alto Bela Vista deu um 

pouquinho a mais por conta da defasagem dos salários, Ouro deu menos do que INPC, 

então como em alguns casos gostam de comparar as cidades, então acha importante 

comparar isso também, também concorda que quatro virgula cinquenta e sete é pouco, 

deveria ser mais, concorda plenamente, mas a gente tem que ter uma ideia que nos 

últimos dois anos a gente teve a segunda e a terceira receita da história de Piratuba e não 

foi dado aumento real, foi dado só o INPC, no ano de dois mil e quinze foi de trinta e 

dois milhões o orçamento e no ano passado foi de trinta e um e seiscentos e esse ano é 

de trinta milhões, a receita caindo com aqueles efetivos que falou antes que aumentou o 

funcionalismo, a conta começa a estourar, nós já estamos aí nos últimos tempos, se não 

se engana já está com cinquenta virgula alguma coisa porcento a nossa folha, por conta 

de uma estrutura muito grande, pois a gente oferece muitos serviços também, os 

serviços que são oferecidos em Piratuba que deram essa inflada nos funcionários não 

são oferecidos em nenhum dos lugares, também não somos hipócritas em falar isso e 

agora vai aumentar ainda mais os funcionários porque teve uma denuncia no Ministério 

Público que a maneira da contratação da empresa para colocar os operadores de 

máquina não poderia ser feito, a primeira denuncia foi a respeito das cooperativas não 

poderem participar, e isso foi arquivado, porque  estava totalmente legalizado e a 

segunda dizendo que os mesmos que fizeram de dois mil e nove até ano passado 

denunciaram para estarem dizendo que tem que ser concurso, tudo bem, tem que ser 

concurso, tem que ser concurso, vamos pelo certo, não é porque os outros fizeram 

errado que tem que errar igual, mas acha bom olhar um pouco para trás, olhar no 

retrovisor antes de fazer uma denuncia porque agora o promotor até já pediu a questão 

da documentação referente a dois mil e nove para cá, então acha bom sempre dar uma 

olhada no retrovisor, para ver como era feito, o que foi feito, antes de começar a atirar 

pedra e antes de querer fazer denuncias de forma que talvez não seja a correta e outro 

detalhe interessante que tem aqui a respeito do aumento, ficou pasmo ao ver que o 

secretário da agricultura estadual, Moacir Sopelsa ofereceu cinquenta por cento do 

INPC aos funcionários da Epagri e da Cidasc, um exemplo de como está acontecendo 

uma queda de arrecadação geral, concorda que tinha que ser mais, tinha que ser mais, 

mas tem que ter os pés no chão, a administração tem a responsabilidade fiscal, daqui a 

pouco a projeção do orçamento não se completa e aí estoura a porcentagem legal dos 

funcionários, acha interessante ter esse cuidado. Outra coisa que traz aqui, é que o 

prefeito se comprometeu e vai dar já junto com esse reajuste um aumento de vinte e 

cinco por cento do vale alimentação, ainda é pouco, nós temos o pior da AMAUC, em 

questão de valores, hoje dá noventa e sete reais com sete centavos, é o menor da 

AMAUC, se não é o menor é um dos mais baixos, acha que ainda vai ser muito baixo,  



 

vai dar cento e poucos reais, mas vai ser feito alguma coisa. Também quer falar das 

noticias que tomaram hoje a imprensa, a questão da conclusão das oitivas das 

testemunhas do caso Fundo do Poço, que é um caso de corrupção do qual envolve  

nosso município também, então espera que todos os envolvidos do nosso município 

sejam inocentados, que provem que aqui não tinha nada, porque ninguém quer ver 

roubo de dinheiro público, ainda mais aonde a gente vive, então a gente não ouve muito 

na impressa regional, jornal municipal a respeito disso, mas o processo está rolando e 

daqui a alguns dias quem sabe tenhamos algumas surpresas. O vereador Alcides diz que 

nem estão discutindo o projeto e já estão discutindo o salário, é dessa opinião, já 

comentou quando o projeto entrou na casa, acha que deveria dar um pouco mais de 

reajuste, até cobrou o secretário que está aqui, o prefeito, pois valorizar o funcionário 

não é esbanjo de dinheiro, é valorizar o ser humano, quem faz uma boa administração 

são os funcionários, não é o prefeito, ele pode até cuidar bem do dinheiro, mas está a 

trinta anos numa prefeitura e quem faz uma boa administração são os servidores, com 

certeza eles estando contente, feliz, rende o dobro, então quem vai pecar de de repente 

não dar um pouco mais de reajuste  não são os vereadores, porque estão fazendo o seu 

papel e sim o prefeito, espera que ainda de tempo e ele coloque a mão na consciência e 

de uma melhorada nesse índice porque é para o bem dele, se ele valorizar o funcionário, 

o funcionário vai valorizar o patrão, é isso que espera que aconteça, haja a mudança e 

todo mundo vai acabar ganhando com isso aí. A presidente diz querer deixar seu abraço 

a todos funcionários da câmara, os colegas vereadores, pessoal da prefeitura, aos 

funcionários públicos que tem bastante que tenham um ótimo dia, no dia primeiro de 

maio, que Deus conceda bastante saúde, que ilumine nossos caminhos, que nos de 

forças, paz e que mostre o verdadeiro caminho, que é o da fraternidade, amor e 

benevolência. 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 25 de Abril de 2.017. 
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