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Aos vinte e oito 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 21/03/2.017. 

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: Ofício Nº 03/2.017 

- da UVESC. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 009/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

007/2.017 - Abre crédito suplementar por conta de anulação parcial ou total de dotação 

orçamentária do orçamento vigente no valor de R$ 76.491,88.  DO LEGISLATIVO: 

Projeto de Lei Legislativo Nº 003/2.017 – Declara de utilidade pública a Associação 

Amigos Protetores dos Animais de Piratuba- APAP – proposto pela vereadora Cláudia 

A.P. Jung, Projeto de Lei Legislativo Nº 004/2.017 – Declara de utilidade pública a 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Piratuba – CDL – proposto pelos vereadores Cláudia 

A.P. Jung e Jhonatan Spricigo, Indicação Nº 24/2.017 – Solicita Lombada em frente a 

Quadra de Areia – do vereador Luiz Henrique da Silva, Indicação Nº 25/2.017 – Solicita 

Lombada em frente a Guarita, logo após a entrada do Balneário – do vereador Luiz 

Henrique da Silva, Indicação Nº 26/2.017 – Solicita Lombada logo após o 

Estacionamento Particular e Antes do Trevo que vai ao Arroio Bonito, no Acesso Sul – 

do vereador Luiz Henrique da Silva, Indicação Nº 27/2.017 – Solicita Estacionamento 

em Terrenos Desapropriados – do vereador Alcides Gomes, Indicação Nº 28/2.017 – 

Solicita Reajuste do Salário Base de Agente de Serviços Gerais Internos – da vereadora 

Cláudia A. P. Jung. ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a 

Indicação Nº 24/2.017 do vereador Luiz Henrique da Silva. O vereador Luiz Henrique 

pede apoio aos colegas a respeito dessa indicação, pois várias indicações a respeito de 

lombadas e de outras tantas coisas, vem fazendo por estar escutando o pedido do povo 

de Piratuba, essa lombada na quadra de areia, todos nós somos sabedores que tem a 

lombada em frente ao Hotel Vila Germânica, mas como ali é uma reta e a tendência é os 

carros pegarem bastante velocidade, acha muito perigoso ali, porque temos uma quadra 

de futebol, o vôlei e o parquinho e normalmente vai bola no asfalto, pode ir alguma 

criança, então acha interessante a colocação de uma lombada naquele local e também  



 

 

esteve analisando a questão do atendimento do Corpo de Bombeiros e para facilitar o 

atendimento, quanto menos lombadas melhor, eles conseguem passar mais rápido, mas 

acredita que colocando mais uma lombada ali, vai ser menos atendimento que eles vão 

precisar fazer, diminuindo a velocidade e tirando o risco de algum acidente. O vereador 

Luiz Carlos diz que concorda com a indicação, até na gestão passada a vereadora Iva 

tinha feito uma indicação nesse sentido, e ali precisa mesmo ser feita essa lombada 

porque os carros andam mesmo em alta velocidade. O vereador Alcides diz que tudo 

que vem para melhorar com certeza é favorável, mas acha que deveria ser ocupada um 

pouco as câmaras que tem na cidade para multar esse pessoal que dirige automóvel, 

moto e não respeitam nada, porque a lombada nós vamos encher a nossa cidade e não 

vai mais dar para andar, estava contando e tem vinte e sete lombadas e três ruas, em 

Piratuba tem três ruas principais, nas três da vinte e sete, mais duas da vinte e nove, 

depois nós vamos sair tropicando, então é favorável, mas tem que se pensar bem se não 

há outro jeito de reduzir esse tipo de velocidade, tudo que é para melhorar a gente tem 

que ser favorável, mas é bastante lombada, mas é favorável mesmo assim. O vereador 

Luiz Henrique diz que a lombada é um dos meios que tem de reduzir a velocidade, a 

não ser que fosse colocada uma lombada eletrônica que seria melhor que coloca duas 

lombadas, não precisava estar pulando lombada e a ambulância podia estar passando 

para fazer um atendimento mais rápido. 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 25/2.017 – do vereador Luiz Henrique. O vereador 

Luiz Henrique, diz que essa também é um pedido de lombada, naquele local bem em 

cima daquela lombinha em frente a guarita, pois ali a preocupação é de quem vai entrar 

para o balneário para ali e não tem visão de quem vem do Acesso Sul e quem vem do 

Acesso Sul também não tem visão de quem está entrando ali e normalmente quem entra 

para o parque termal não tem visão tem que entrar numa velocidade reduzida e ali 

também tem aquela guarita, tem essa questão de ser mais uma lombada, mas evitando 

acidente e melhorando o nosso transito, acha que seria importante. O vereador Jhonatan 

diz que o ideal ali até seria fazer uma obra maior e tirar aquela lombinha, porque 

realmente não tem visão nenhuma, só na hora que já está entrando para o balneário ou já 

está em cima ali que acaba vendo que tem outros carros vindo e como os outros 

vereadores colocaram acredita que é ruim ter que colocar lombada, é ruim, ou faixa 

elevada que seja, mas até todo mundo ser educado no transito tem que ser assim mesmo, 

porque infelizmente é a maneira que a gente encontra de estar reduzindo a velocidade e 

consequentemente combatendo alguns acidentes ou qualquer outra situação de risco 

para as pessoas. A vereadora Claudia diz que aquele trechinho ali daí vai ficar com três 

lombadas e uma bem pertinho da outra, talvez essa seja uma das questões mais 

delicadas porque o ponto ali da entrada do balneário talvez seja um ponto com uma 

eficácia grande, maior até do que ali na quadra de areia, talvez se fizessem aquela ali a 

da quadra de areia já não teria tanta necessidade, porque dai ficaria duas em uma  



 

 

 

 

distancia pequena, mas pensa também naquilo que o Jhony falou em relação a educação 

no transito, além das lombadas que é uma ação necessária, que se coloca uma barreira 

onde os carros tem que segurar, além disso é importante também desenvolver mais 

algumas campanhas de conscientização de educação no transito, falar um pouquinho 

que a nossa cidade é turística, que existe bastante circulação de pessoas, que tem idosos 

pela rua, não só crianças, mas também tem bastante idosos naquela região do balneário, 

então que além do investimento na maneira física que ela não é tão bonita, mas é 

necessária, de repente também alguma ação de reeducação, campanhas permanentes que 

possam trazer uma conscientização maior, a gente sabe que às vezes só funciona quando 

sente a lombada, só na educação às vezes não vai resolver, mas é preciso que a gente 

invista nesse outro lado também, na educação, pois sendo uma cidade turística, nós 

precisamos de uma cidade bonita e acessível, então se pensar nessa linha também. 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 

26/2.017 – do vereador Luiz Henrique. O vereador Luiz Henrique diz que esse também 

é um pedido de lombada, é respeito a uma preocupação que tem a respeito daquele novo 

empreendimento no nosso município, que é o estacionamento particular. Quando os 

ônibus sobem, eles tem que reduzir a marcha e entrar devagar, quem vem do Rio 

Grande do Sul, do Arroio Bonito, Zonalta, da Comunidade do Mariano também, não 

tem uma visão tão boa ali naquela reta, quando um ônibus está entrando ou também pior 

ainda quando o ônibus vai sair, pois quando o ônibus vai sair, vai sair lentamente e 

quando o carro vier vai estar próximo do ônibus, então acredita que uma lombada ali 

próximo, possa reduzir a velocidade e possa reduzir algum acidente que venha a 

ocorrer, só uma lombada simples, não precisa ser faixa elevada. O vereador Luiz Carlos 

diz que ali precisa sim de uma lombada, já no dia da inauguração estava comentando 

com o Joanito dessa necessidade, e também precisava ter um recuo para quando os 

ônibus subirem sair a direita para depois entrarem na pista novamente, mas é favorável 

a indicação. O vereador Jhony diz concordar com o que o vereador Luiz colocou além 

de estarem colocando toda sinalização, de estar saindo veículos lentos daquele local, o 

que não sabe se já tem, mas acha interessante estarem colocando esse tipo de 

sinalização para o motorista ficar atento nesse momento, até que se faça uma lombada, 

pois uma sinalização já ajuda bastante. O vereador Evelásio diz concordar com essa 

indicação, pois para as pessoas que moram aqui tudo bem, mas para as pessoas que vem 

de fora e não conhecem, que não sabem que tem esse estacionamento ali, pode causar 

um acidente bem grave se os carros estiverem em alta velocidade, então concorda com a 

indicação. Então a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 27/2.017 do  



 

 

 

vereador Alcides Gomes. O vereador Alcides diz que ali no Colégio Amélia, na Rua 

Boa Vista que fica em frente ao Colégio sempre está com o estacionamento cheio, pois 

os servidores, professores que trabalham no colégio praticamente tomaram conta 

daquele espaço e a rua já está meio difícil de passar e tem aquela área que a prefeitura 

desapropriou por causa daquelas casas, então acha que caberia bem, já que não tem 

como fazer outra coisa, outra obra, que fizessem uma terraplanagem, ajeitassem para 

que fosse feito um estacionamento para os servidores, para o pessoal que trabalha, para 

o próprio carro da educação, para não ficar na rua, além de ficar num lugar mais 

garantido, longe de alguém bater, libera a rua, então acha que seria um grande negócio, 

não fez essa indicação antes, porque até pouco tempo estava tudo enrolado aquilo ali, 

mas já foi desapropriado, então acha que seria um espaço muito bom para o pessoal 

deixar seus carros. A vereadora Cláudia diz que parte desse terreno será utilizado na 

construção da nova creche que está em tramitação no MEC, e até o projeto inicial era 

menor e o MEC liberou uma construção maior, mas depois da delimitação do terreno 

para essa construção com certeza terá espaço e deve ser feito o estacionamento sim, 

também tem um pedido dos professores para ser feita uma área verde com parque para 

as crianças menores, pois ali no Amélia só tem o Ginásio e uma pequena área para as 

crianças brincarem, mas da para se aproveitar bem esse terreno e fazer as três coisas. O 

vereador Luiz Carlos também diz ser a favor e o vereador está de parabéns pela 

iniciativa, porque é só para quem acompanha ali, todos os dias leva seu filho e busca na 

aula e na hora do pique é muito carro e aproveitando o gancho da vereadora Claudia, até 

o secretário Cleodi esteve conversando com o vereador, pois fez uma indicação pedindo 

um toldo ali por causa do embarque e desembarque das crianças em dia de chuva e se 

molham muito e ele lhe falou que vai sair a creche e vai ter o embarque e desembarque 

naquele lado, então eles vão fazer o toldo daquele lado, vai ser uma economia bem 

grande, com dois ou três metros de toldo faz, a entrada vai ser daquele lado ali, então 

vai ser feito esse estacionamento também, então o vereador está de parabéns e é 

favorável. A vereadora Claudia diz que é bom saber disso, que a saída vai ser por ali. O 

vereador Luiz Henrique diz também achar interessante a indicação do vereador, pois vai 

dar uma mobilidade maior no trânsito naquela rua, porque é uma rua que faz muitos 

anos que está péssima com buracos, então tirando os carros das ruas fica um pouco mais 

fácil de trafegar já que não tem muitas condições a pavimentação que tem ali, está 

péssima a vários anos, então acredita que seja uma das prioridades do governo melhorar 

aquela rua, porque é uma rua que tem duas escolas, então é importantíssimo. O vereador 

Jhonatan diz também ser favorável ao vereador Alcides, porque sempre que passa por lá 

vê que tem carro estacionado dos dois lados da rua e a rua já não é tão larga e acaba 

dificultando bastante e como o vereador Luiz falou o estacionamento é importante e 

também da uma segurança maior para os veículos, principalmente dos professores, com 

certeza é favorável. Após as discussões então a Presidente coloca a indicação em  



 

 

 

 

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

discussão a Indicação Nº 28/2.017 da vereadora Cláudia. A vereadora Cláudia diz que 

essa indicação é de uma questão que há alguns anos já vem sendo questionada, que é 

sobre os servidores de serviços gerais internos, porque esses servidores tem um salário e 

conforme o salário mínimo foi sendo reajustado, esse salário dessa classe ficou abaixo 

do mínimo e com isso nos meses de Janeiro, fevereiro, Março e Abril elas acabam 

recebendo uma diferença de salário, então essa sua indicação é para equiparar esse 

salário, porque na nossa lei fala que nenhum servidor deve receber um salário abaixo do 

mínimo nacional como base, depois claro que elas tem outras vantagens peculiares de 

acordo com o tempo de servidor, mas o salário mínimo está sendo abaixo do base, 

abaixo do mínimo nacional, pois hoje o salário delas é de Novecentos e vinte e um reais 

e vinte e oito centavos e isso acaba prejudicando elas em outros aspectos também, 

porque cada vez que elas tem uma adicional por escolaridade, um quinquênio, elas 

perdem porque essa porcentagem se baseia no salário base inicial, e como salário base 

delas é o mais baixo da prefeitura então propõe essa indicação e conta com o apoio de 

todos os vereadores inicialmente e depois com a própria sensibilidade da administração, 

onde já andou tendo uma conversa pelos bastidores e falaram que talvez vai ser 

possível, é uma questão vinculada a responsabilidade e vinculada também a dificuldade 

de trabalho dessas servidoras, estavam até falando até agora, tem muitas delas que 

trabalham até as seis e meia da tarde, elas são as primeiras que chegam na escola, elas 

são as últimas que saem das escolas, são elas que fecham as portas, são elas que limpam 

as salas, são elas que fazem as merendas, são elas que limpam todos os espaços 

públicos, mantendo eles limpos, são elas que deixam o ambiente agradável para que os 

outros possam trabalhar e possam circular, então acredita que essa busca pela melhoria 

dos salários delas não é nada mais que um direito que elas tem, é um ganho para a 

categoria e em relação a outros cargos, o salário delas é o menor, então se formos olhar 

em nível de escolaridade, tem outros cargos com o mesmo nível de escolaridade que 

ganham um salário muito maior, mas é claro que a natureza de cada atividade precisa 

ser observada, no momento que se cria um plano de carreira é assim que é organizado e 

é assim que é feito, mas quem acompanha o trabalho delas no dia-a-dia sabe da 

responsabilidade que elas tem, até uma delas comentou da responsabilidade da merenda 

escolar, pois a merenda escolar tem uma qualidade, hoje a gente acompanha com 

Nutricionista, mas quem põe a mão na massa e mexe a panela são as agentes de serviços 

gerais, então em caso de algum problema alimentar não é em uma criança só, é em uma 

escola inteira, então a responsabilidade que elas tem é muito grande, e isso não quer 

dizer que não haja responsabilidade em qualquer outro setor, então vem fazer esse 

pedido e conta com o apoio dos vereadores. O vereador Luiz Carlos diz ser favorável, é  



 

 

 

lógico que elas tem que ganhar e a vereadora até respondeu a pergunta que o vereador ia 

fazer, que acha que elas deveriam estar ganhando esse aumento há tempos atrás, não só 

agora, mas é favorável, elas tem quer valorizadas, já desde antes e com certeza esse 

governo vai dar esse aumento, até o vereador Alcides já fez um pedido para se  fazer o 

reajuste dos funcionários no mês de janeiro, o vereador também fez e nós temos uma 

boa notícia que a partir do ano que vem o aumento já vai ser em janeiro, porque os 

funcionários perdem quatro meses de salário, então já vai ter esse reajuste, mas é 

favorável, pois eles são merecedores de verdade. O vereador Alcides diz que também 

gostaria de comentar sobre isso aí, porque fez uma vez uma vez uma revisão dos 

servidores efetivos da Câmara, em dois mil e treze, porque a nossa agente de serviços 

gerais, a Simone chegava em janeiro e recebia menos que o salário mínimo e na época 

colocou vinte ou trinta reais a mais para que não chegasse no final do ano e acontecesse 

isso aí e o reajuste da prefeitura está sendo em maio, então o governo da o aumento em 

dezembro, então da esse caso de ficarem quatro meses com perda no salário, então acha 

que os vereadores estão bem lembrados que no começo do ano foi convocada uma 

sessão extraordinária e o vereador já tinha feito uma indicação nesse sentido para que 

fosse acertado esse salário e a primeira coisa que pediu para o secretário da atual 

administração foi para que regulasse o salário e dessem o reajuste em janeiro para que 

ninguém sai perdendo, porque não é só eles que perdem, até o vereador porque também 

é funcionário da prefeitura, então recebem o aumento só em maio e assim acontece com 

quem recebe o salário mínimo, daí da essa perca que acabam ganhando menos, e o 

vereador garantiu que ano que vem isso vai acontecer, tomara que aconteça e que deem 

o aumento que elas merecem, porque todo mundo merece, é favorável com certeza. O 

vereador Evelásio diz que com certeza é favorável, é muito pouco o salário de 

novecentos e vinte e um reais, é uma miséria, tanto que é menos que um salário mínimo, 

então é justo o reajuste e concorda que já deveria ter sido aumentado, mas nunca é tarde, 

quando vem, vem em boa hora, então é totalmente a favor, parabéns a vereadora 

Claudia por essa indicação. O vereador Luiz Henrique diz também concordar com a 

vereadora, só não entendeu o que a vereadora colocou que agora é um direito e nos 

outros anos não era direito? Então nessa parte, nunca foi visto o direito? A vereadora 

Cláudia diz que infelizmente não. O vereador Luiz Henrique diz que como já falou é 

favorável, mas se é direito hoje, era direito anos atrás, então é uma falha que vem 

ocorrendo a vários anos. O vereador Jhonatan diz que não tem conhecimento jurídico 

sobre isso, mas acredita que por ser abaixo do salário mínimo deveria de ter uma 

compensação ao recebimento retroativo desses meses até que teria o reajuste que é 

maio, se tivesse um retroativo seria mais que justo, porque a lei diz que menos que um 

salario mínimo não pode e mesmo equiparando ao salário mínimo acha que é pouco, 

pelo serviço que é prestado pelo agente de serviços gerais, pois a gente sabe da 

qualidade do serviço que é prestado, das dificuldades que se tem para prestar esse  



 

 

 

serviço, então com certeza é favorável também. O vereador Luiz Henrique diz que sabe 

muito bem o quanto é sofrido esse cargo, pois a sua mãe se aposentou nesse cargo, 

então sabe tudo que ela passou e tudo que ela fazia, então sabe que é muito bem 

merecido o aumento. A vereadora Claudia diz que essa questão da diferença de janeiro 

até abril a prefeitura paga a diferença para que elas não fiquem com o salário a menor, 

só que quando ocorre o reajuste da prefeitura, essa diferença elas acabam perdendo, aí o 

reajuste é feito sobre o base que é o novecentos e vinte e um. O vereador Alcides diz 

que o que a vereadora Claudia quer colocar é que o índice de janeiro a maio é pago, só 

que o reajuste é feito em cima do base. O vereador Altair diz ser favorável também, 

porque o salário é muito baixo, só que no mandato passado sabe de pessoas que 

ganhavam dois mil e pouco e ganhavam gratificação e essas pessoas que ganham um 

salário mínimo é que deveriam ganhar mais, mas é favorável a indicação e elas são 

merecedoras. A vereadora Marli diz que acha que tem até hoje guardado uma folha de 

pagamento de uma funcionária da saúde, porque o salário são iguais, não foi procurada 

pelas tias do colégio, mas pelas tias lá da saúde e então pegou uma folha de pagamento 

de uma delas e levou lá para o Dorini, sentou e explicou e foi onde ele lhe explicou que 

eles pagavam a diferença, só que ele ia tratar o assunto com carinho, só que vocês 

sabem que uns meses antes da eleição não pode, uns meses depois também não pode, 

então já tinha ido atrás, só não fez a indicação foi direto lá no prefeito, mas é favorável 

com certeza. O vereador Luiz Henrique diz que independente de política acredita que a 

colega como ex secretária de educação já poderia ter batalhado sobre esses direitos a 

mais tempo, como fazia parte da ex administração. A vereadora Cláudia diz que não foi 

por falta de tentativas, por isso considera como uma de responsabilidade, pois 

independe de onde a gente esteja, se está na função executiva ou aqui na legislativa ou 

mesmo como um colega de trabalho, não é porque sai daquela função que para de lutar 

por aquilo que é correto, esse é objetivo. O vereador Luiz Henrique diz que isso é ótimo 

e estará sempre batalhando pelo direito de todos. Não havendo mais nada a discutir a 

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

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

bem como desejam uma boa semana a todos. A vereadora Cláudia diz que recebeu um 

requerimento hoje e inclusive quer passar uma cópia para todos os vereadores, pois uma 

preocupação circulou nos últimos dias em nossa cidade, e que está sendo divulgado 

pelos meios de comunicação e a gente fica sem algumas informações, mas aí vai buscar 

fatos, conhecimentos para entender o que acontece e buscar a melhor solução para isso, 

e nesse sentido com esse documento assinado por duas entidades representativas da área 

rural de Piratuba, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Conselho Municipal 

do Desenvolvimento Rural. Então a vereadora faz a leitura da Manifestação de Repúdio 

e Preocupação, em relação ao fechamento do Escritório da EPAGRI em nosso 

Município. Toda essa questão lhe preocupa também e acompanha também através das  



 

 

 

redes sociais, esteve conversando com alguns agricultores, pessoas que acompanham 

esse trabalho e como nós tivemos aqui a presença de um dos técnicos que é o Fontanela 

e também do Alessandro como representantes da entidade em Piratuba mostrando o 

trabalho que eles desenvolvem, então a preocupação é grande quanto a possibilidade de 

o município não renovar o convênio com a EPAGRI, isso traz realmente preocupações, 

e essas entidades que são vinculadas, que conhecem o trabalho e que tem história para 

contar de diversas ações que aconteceram, elas se posicionam aqui pedindo apoio dessa 

câmara para que não permitam que o escritório da EPAGRI seja fechado. Nós estamos 

há mais de cinquenta anos com o escritório da EPAFRI aqui em Piratuba 

acompanhando o trabalho de diversas frentes, de diversas maneiras e não precisa repetir 

eles quais são e nem os números porque todos nós acompanhamos quando o Fontanela 

esteve aqui apresentando o trabalho e agora talvez por algumas questões que não tem 

certeza do que vem acontecendo, mas que questões que levam o não cumprimento do 

convenio e também a mudança desses técnicos, a saída desses técnicos de Piratuba. Nós 

temos um dos técnicos, no caso o Fontanela, que é um técnico, extensionista rural, com 

convênio da EPAGRI que tem a função técnica, mas que durante a carreira dele ele tem 

a formação superior e pós graduação no IFC de Concórdia que permite que ele assine 

todos os projetos, que ele também escreva, produza documentos que tem validade como 

um agrônomo, com o valor de uma assessoria técnica. Considerando essas questões, 

considerando a grande quantidade de pessoas que tiveram atendimento, uma grande 

quantidade de pessoas que puderam ser atendidas pela EPAGRI e o fato do escritório 

não estar mais em Piratuba, deixa as pessoas sem saber como essas questões vão ser 

tomadas, como as questões vão ser resolvidas, é claro que a Secretaria de Agricultura 

vai dar o suporte que ela tem, mas tem algumas ações, principalmente para o lado dos 

créditos e o Fontanela mostrou para nós aquele dia quais são eles que é especificamente 

a EPAGRI que desenvolve, principalmente aquilo que for relacionado com apoio do 

estado, então acha uma pena, acha realmente uma atitude que não vai trazer nenhum 

município para o município, acompanhou o trabalho deles, como agricultora não, 

porque não chegou a ser agricultora, mas mora na agricultura, seu marido trabalha na 

agricultura, teve a oportunidade de ver alguns atendimentos, outras vezes talvez a 

pessoa não conseguiu aquilo que veio buscar porque não tem todos os documentos, ou 

falta alguma coisa, isso é natural, é normal a gente tentar fazer alguma coisa, buscar 

alguma coisa  num escritório e se a gente não tem todos os documentos, ou se falta 

alguma coisa a gente não vai conseguir, mas isso não tira daquela instituição o espaço 

que ela está dando para ela ser atendida. O trabalho de extensão rural que também é 

feito, não só nas propriedades, gerando renda para o município, o que acaba e muito 

passando do valor que a Prefeitura investe no convênio, e se nós falarmos da parte da 

educação e da parte do extencionista rural nas famílias na função das hortas, nas escola 

sócio ambiental, na escola do Uruguai onde trabalharam um bom período lá e tivemos  



 

 

um grande progresso em relação há alguns projetos e diversos outros que vocês sabem. 

Então trás essa manifestação de repudio para cá, até solicitou aquela documentação que 

foi mostrada naquele dia para entender quais são os motivos, mas vê que hoje é um 

momento de nós pensar nos nossos agricultores, pensar no atendimento técnico que eles 

vão acabar perdendo e como é que isso vai ser feito, como é que isso num futuro irá se 

proceder, então hoje vem aqui em apoio a essas instituições, a EPAGRI e ao Fontanela 

pedindo para que eles permaneçam no município com esse atendimento. Outra questão 

também que gosta de ressaltar sempre é que tem mais um processo seletivo em aberto, 

as vezes tem pessoas interessadas e só pela internet às vezes não ficam sabendo, mas é 

importante divulgar para que profissionais preparados, profissionais habilitados possam 

prestar serviço para o nosso município, é um processo seletivo da Fundação de Cultura 

e Eventos, as inscrições são do dia 27/03 ao dia 24/04, e tem vários cargos que estão a 

disposição e os interessados podem pegar mais informações no site da AMAUC e no 

site da Prefeitura. O vereador Luiz Henrique diz querer só aproveitar para fazer um 

comentário a respeito dessa situação da EPAGRI, quer deixar bem claro aqui que 

ninguém é contra o serviço prestado pela EPAGRI ou pelo convênio. O que está 

acontecendo pelo que sabe e pelo que ouviu é que tem muitas reclamações que é um 

serviço de forma direcionada, o fulano recebe tão coisa e eu não recebo, então são esses 

os problemas que vem gerando esse tipo de situação que está acontecendo, ninguém é 

contra o trabalho que é prestado e todo mundo aqui acredita que seja a favor dos 

agricultores, pelo que esteve sabendo tem em outros municípios tem convênios com a 

EPAGRI com valores mais baixos que tem até engenheiro agrônomo para prestar 

serviço, aqui no nosso pelo que sabe é uma valor mais alto e não tem agrônomo, então 

falando em redução de custo e economia teria que ser feito um estudo e trazer um 

engenheiro agrônomo. A questão de atendimento para os nossos agricultores na nossa 

secretaria de agricultura tem três técnicos e dois engenheiros agrônomos, para deixar 

todos informados, então ninguém vai padecer a serviço nenhum e a reclamação é essa, o 

serviço ninguém é contra, mas um serviço para todos, para todos munícipes, esse é o 

conceito que tem que ser levado para todas as administrações, então esse é seu 

comentário a respeito disso. O vereador Evelásio diz que sobre isso agora fica até 

bastante magoado, pode-se dizer assim, porque isso que o vereador falou pode provar 

que não aconteceu pelo seu conhecimento de causa, trabalhou nove anos na agricultura, 

prestando serviço para os agricultores e sabe de um por um dos agricultores que foi 

beneficiado com o apoio da EPAGRI, com kit forageiras, com piqueteamentos, com 

melhorias de pastagem e se hoje nossa agricultura tem pastagem perenes e deu certo e 

está funcionando é graças a EPAGRI pela análise que eles fizeram e das experiências 

que fizeram e deu certo na nossa região, então pode levar o vereador em várias casas, 

em várias propriedades de pessoas que eram adversários políticos na época e que foi 

implantada essas melhorias nas propriedades, se alguém falou que foi discriminado, 

pode dizer que mentiu a não ser que não estava dentro dos projetos encaminhados.  



 

 

Como agricultor fala pela sua propriedade que também foi beneficiado e hoje tem 

pastagem de alta qualidade graças ao apoio técnico, participou de cursos onde várias 

pessoas participaram, fora do município e dentro do município e acredita que deve ter 

fotos desses cursos e há pessoas de vários partidos que participaram desses cursos, 

então gostaria de deixar bem claro aqui que acha que não é nesse sentido, acha que a 

nossa EPAGRI prestou muito bem o serviço dela enquanto durou, e se não tiver mais a 

EPAGRI dentro do nosso município, nós agricultores vamos perder muito, e fica bem 

frustrado, fica sentido pelo fato de saber que isso está acontecendo dentro do nosso 

município. A vereadora Marli diz também querer falar sobre a EPAGRI, pois hoje ficou 

abismada, porque é cinquenta e seis anos que existe a EPAGRI dentro do nosso 

município de Piratuba, a casa colonial que se encontra aqui hoje foi um projeto feito 

pela EPAGRI, no tempo em que seu marido era prefeito, o Augusto Buselato. Hoje 

estão expulsando a EPAGRI de dentro de um prédio que foi projeto deles, pois foi a 

EPAGRI que construiu e hoje estão tirando o pessoal da EPAGRI, não acredita numa 

coisa dessas, não tem cabimento. Os programas das micro bacias e tantos outros 

programas do estado que ajudaram nossos colonos, não sabe o que está acontecendo, 

eles estão tirando o nosso pessoal de frente e nós não estamos perdendo com isso, nós 

estamos ganhando, só vai deixar bem claro isso, estão trocando o pessoal da saúde, 

estão tirando as pessoas mais fortes de frente e queira ou não queira o nosso colega ali é 

um excelente profissional. O vereador Jhonatan diz que esse assunto da EPAGRI é uma 

questão polêmica que foi abordada nesses últimos dias e acabou pegando todo mundo 

de surpresa não há duvidas, mas acredita que quanto mais atendimentos diferentes de 

quem o faça melhor. Receberam uma garantia do secretário da agricultura que ninguém 

vai ficar sem nenhum tipo de atendimento, e que a secretaria consegue absorver o que 

hoje a EPAGRI faz e assim espera que seja feito e para acabar com essa dúvida se tem 

ou não direcionamento político de quem foi atendido e de quem não foi é só a gente 

pegar a lista dos beneficiados, dos Programas, dos Atendimentos e de tudo mais, então 

não sabe se a câmara tem esse direito de solicitar a EPAGRI para estar pedindo, mas de 

qualquer maneira pede a assessoria para estar fazendo esse pedido e aí a gente mata essa 

dúvida de uma vez e não ficamos discutindo de varde esse tipo de assunto. É 

interessante também destacar aqui as inscrições para as pastagens de inverno de aveia e 

azevem estão abertas na secretaria de agricultura, a prefeitura vai sediar cinquenta por 

cento até seis sacas de aveias e duas de azevem então quem tiver interessante é só passar  

na secretaria. Outra questão que está retomando é sobre um assunto que foi falado na 

outra semana e não tinha conhecimento que foi colocado que a cooperativa não poderia 

pegar os tratores, que não poderia participar da licitação dos tratores e conversando com 

a assessoria jurídica da prefeitura, onde foi esclarecer essa dúvida porque lhe pegou de 

surpresa também, o que temos hoje é o seguinte, os tratoristas são cooperados da 

associação, essa é a informação que está recebendo e não tem tanto conhecimento da 

causa além das informações que lhes repassaram, então por ser um cooperado da  



 

 

cooperativa que está fazendo esse trabalho e não um funcionário da cooperativa tem a 

questão do vínculo empregatício, a cooperativa não paga direito trabalhista, então essa 

questão do direito trabalhista, a prefeitura por ser a contratante ela é solidária com essas 

questões, então daqui a pouco o tratorista pode entrar com uma ação contra a prefeitura 

por não estar recebendo FGTS, INSS, esse tipo de situações e existem outras questões, 

até tem a cópia da defesa da prefeitura que acredita interessante todos os vereadores 

verem também, porque ela é embasada legalmente esse processo, tem essa questão e 

tem essa outra questão que a cooperativa é de exclusiva locação de mão de obra, o que 

perde a natureza da cooperativa, ela não pode ser uma cooperativa exclusiva de locação 

de mão de obra, então acredita que isso já sana um pouco das dúvidas sobre a questão 

ocorrida que tinha sido comentada aqui, então acredita que isso acaba dando uma 

proteção a mais para o trabalhador que vai estar trabalhando numa empresa privada, não 

que seja contra a cooperativa, é totalmente a favor de todas as formas da população se 

organizar, mas vendo essa questão da segurança das questões trabalhistas. A vereadora 

Claudia coloca que tem em mãos uma lista com os nomes das pessoas que foram 

beneficiadas. A Presidente fala a vereadora Claudia que conforme o Regimento, explana 

na próxima reunião, ou como achar melhor. O vereador Jhonatan diz que pode ser tirada 

uma cópia para os vereadores. A Presidente então coloca que a assessora fica na 

responsabilidade. O vereador Alcides diz também querer dizer que participou da reunião 

do Hospital na semana passada, uma reunião muito importante, onde quer dar os 

parabéns ao Fontanela e não vai comentar muito porque na semana que vem ele vai 

estar aqui fazendo a prestação de contas, e é uma coisa muito importante para nós 

piratubense para saber a situação do hospital, porque hoje para nós o hospital é meia 

vida, então está lhe parabenizando pelo trabalho que faz, com transparência e isso é uma 

das coisas mais importantes que tem e quanto a cooperativa também lhe pegou de 

surpresa porque não estava sabendo de nada, porque uma empresa que está a cinquenta 

e poucos anos no município e sempre deu certo, será que agora não vai dar certo, o 

Fontanela sempre foi um cara responsável, se tem alguma coisa de errado que se corrija 

mas excluir do município, acha meio triste porque até por sinal é uma empresa que é do 

governo e hoje o próprio prefeito faz parte do governo, são do mesmo partido, então se 

tinha alguma coisa de errado, que fosse sentado e discutido, mas que deixe, se hoje acha 

que tem direcionamento para algumas pessoas, se só a secretaria de agricultura ficar aí 

sim vai ser um desastre, então acha que tem que ter um cuidado muito sério, acha que a 

população vai se revoltar, não é um partido, vai ter várias pessoas de outros partidos que 

não vai gostar disso aí, então espera que isso aí o prefeito tem que por a mão na 

consciência e não deixar acontecer essas coisas. Já passou outras administrações, 

pessoal do PMDB, pessoal do PFL e a EPAGRI ficou, acha que ela é importante para o 

nosso município, espera que fique por aí como está. Também gostaria que fosse feito 

um ofício para o Deinfra, mas gostaria que fosse feito em nome da câmara se os 

vereadores lhe permitem, pois já cansou de fazer em seu nome e acha que eles não vão  



 

 

com a sua cara, para que seja colocado um redutor de velocidades na cascata, na entrada 

de Linha Hachmann, antes que dê um acidente feio, já fez umas duas, três vezes, eles 

mandaram resposta que tinham feito, mas não sabe aonde que eles fizeram, porque aqui 

eles não fizeram nada, então mentir eles são acostumado a mentir para nós, mas acha 

que tem que ser cobrado para que amanhã ou depois não aconteça um acidente ali e 

digam que não foi feito nada. O vereador Altair também solicita que seja enviado um 

ofício ao secretário de agricultura pedindo uma lista dos beneficiados com a cama de 

aviário nos últimos dois anos.  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 28 de Março 

de 2.017. 
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