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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE MARÇO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos vinte e um 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 14/03/2.017. 

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 de Liberação 

de Recurso, Ofício PT 01/2.017 – Convenção Municipal do Partido, Convite para 

Assembleia Geral Ordinária da Associação Beneficente Piratuba/Ipira. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 22/2.017 – Solicita melhorias na Rua Uruguai e na Rua 

Independência – do vereador Evelásio A. Vieira, Indicação Nº 23/2.017 – Solicita 

melhorias nas Pontes de Acesso à Linha Hachmann – do vereador Evelásio A. Vieira.  

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

22/2.017 do vereador Evelásio Vieira. O vereador Evelásio diz que foi procurado por 

várias pessoas que reclamaram que essas duas ruas estão em péssimas condições, o 

calçamento está horrível e na Rua Uruguai tem também um grande fluxo de turistas 

porque tem o Sindicadezal, não tem calçada para os pedestres, então solicita que seja 

feito asfalto e as calçadas nessas duas ruas. O vereador Luiz diz ser favorável a 

indicação do vereador e até já fez um pedido para que fosse feita essas melhorias 

também, e tem que ser feito o asfalto ali. O vereador Alcides diz que ali merece um 

asfalto, pois são ruas bem antigas, tem vários moradores nessas ruas, então ia bem um 

asfalto ali. 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 23/2.017 – do vereador Evelásio. O vereador Evelásio diz que quem vem 

de Linha Hachamm a primeira ponte é de madeira, e essa ponte está toda podre, as suas 

madeiras estão perigosas, então teria que ser feita uma ponte nova de material ou 

reformada essa ponte e a segunda ponte que já é de material foi construída muito 

estreita, o que fica muito perigoso para os caminhões que tem que passar por ali e 

também as suas proteções estão quebradas, então também teria que ser alargada essa  



 

 

 

ponte e construída as proteções. Então solicita aos vereadores apoio para aprovação da 

sua indicação. O vereador Jhonatan diz ser favorável ao vereador Evelásio e acredita 

que todos os vereadores precisam buscar as melhorias para a estrutura do nosso 

município, tanto na manutenção dela quanto na melhoria, então acredita que esse 

trabalho de estar passando nos locais e vendo onde que está precisando de alguma 

melhoria é importantíssimo, o vereador está de parabéns, acredita que são duas 

indicações muito pertinentes para serem feitas. O vereador Alcides diz que também com 

certeza é favorável e no ano passado também fez um pedido para que arrumassem 

aquela ponte e eles deram uma arrumada, estava bem pior, e também falaram que estava 

incluindo num projeto da Defesa Civil para se fazer uma ponte nova, mas acredita que 

agora que vai começar aquela barragem vai ser feita, porque aí vão desviar e vai ficar 

pior ainda, mas não sabe como que nenhum caminhão de leite caiu ali porque eles 

passam com dezesseis mil litros de leite e a outra ponte também já foi arrumado os 

corrimões, mas ela é muito estreita cada vez que passa um caminhão ali leva um pedaço 

da proteção junto, mas é favorável a 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 Complementar Nº 01/2.017 – 

Dispõe sobre a alteração do Título VI, Capítulo I, art. 50 ao art. 52, e do anexo III da 

Lei Complementar nº 27/2.007, que dispõe sobre a reorganização e modernização da 

estrutura administrativa da prefeitura municipal de Piratuba, e dá outras providências. A 

vereadora Claudia diz que somente para se localizarem esse projeto é o que cria a 

gerencia de esportes e junta a gerencia de nível superior e médio com a gerencia de 

ensino fundamental, já discutiram bastante na outra sessão, mas acha sempre bom 

relembrar do que se trata para que o voto seja bem consciente, então esse projeto é sobre 

as mudanças de gerencia na educação. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 02/2.017 – 

Dispõe sobre alteração de Anexos da Lei Complementar nº 67, de 02 de Janeiro de 

2.015 que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para os servidores Públicos 

do Município de Piratuba, e dá outras providências. A vereadora Marli diz que já 

discutiram bastante em primeira votação e seu voto continua contra. Não havendo mais 

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

por cinco votos e os vereadores Claudia, Marli e Evelásio votam contra. Após a 

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

projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 006/2.017 – Autoriza o Município a 

firmar convênio com o estado de Santa Catarina, visando a realização de policiamento  



 

 

 

ostensivo motorizado por intermédio de guarnições de radiopatrulha da polícia militar. 

Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o Projeto para sua segunda 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 querer deixar registrado já que nós tivemos alguns problemas 

técnicos na gravação da sessão do dia sete, deixar registrado o apoio e o reconhecimento 

do trabalho que a EPAGRI realiza em Piratuba, um trabalho bem feito, mostrado através 

dos relatórios com números e imagens, mas que a gente sabe é da pratica, é no momento 

no dia a dia dos agricultores, conversando com eles e ouvindo vários depoimentos de 

satisfação do trabalho realizado e como no dia sete não registrou então queria deixar 

com um pouquinho mais de detalhes esse registro de apoio e reconhecimento e deseja 

ainda que a EPAGRI continue sempre atendendo a todos da melhor maneira possível. 

Também havia feito um comentário sobre a contação de histórias, o evento de contação 

de histórias que aconteceria ontem na Casa da Memória e aconteceu e foi muito 

interessante e provavelmente irão poder acompanhar algumas coisas nas redes sociais, 

então é um local de cultura que guarda a memória oficial, mas que também guarda na 

memória popular esse momento interessante. Também solicita a assessora que 

encaminhe ao Executivo, uma solicitação de quais cargos que recebem adicional de 

insalubridade e de periculosidade, quais cargos neste ano que estão recebendo o 

adicional de insalubridade e periculosidade. O vereador Evelásio coloca que irá 

acontecer a licitação por Pregão para a empresa que vai trabalhar com as máquinas que 

a Micro Bacia trabalhava, porém no Edital consta que a Associação não pode participar, 

somente outras empresas. O vereador Jhonatan diz querer deixar registrado sobre o 

problema que aconteceu a duas sessões atrás, que acabou que a sessão não ficou 

gravada, mais uma vez se manifestar a favor de estarem fazendo a transmissão pelo 

radio, onde teriam mais uma cópia da sessão gravada nos arquivos da radio, pois a gente 

sabe que tem a voz do Brasil as sete horas, então irá estar transmitindo a sessão inteira 

ou se não transmitir ao vivo em uma outra ocasião, mas de preferencia ao vivo para 

estar fazendo esse acompanhamento em tempo real e também para ter esse registro, pois 

se der um problema no arquivo não terá como passar para a radio em um momento 

posterior ou até mesmo transmissão em vídeo com uma câmara de qualidade razoável 

que consiga fazer a transmissão ao vivo pelo facebook mesmo, acredita que da para a 

Mesa Diretora estar avaliando essas situações que acredita que possa estar contribuindo 

para a transparência dos trabalhos. E nessa semana recebeu uma denuncia referente 

alguns espaços do município, então solicita a assessora para que esteja enviando uma 

solicitação ao Executivo pedindo uma cópia do habite-se do centro de Eventos e do 

Passinho Inicial, pois a denuncia que recebeu é que essas duas construções não tinha o 

habite-se, então quer de maneira oficial estar cobrando, para saber da verdade em 

relação a essa situação. O vereador Alcides diz que fica triste em ouvir o vereador  



 

 

 

Evelásio falar sobre essa licitação, porque se for carta convite poderia mandar para 

quem quer, mas em Pregão colocar que alguém não pode participar, nunca viu um 

negócio desses. 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 Março de 

2.017. 

 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes      

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário                                             

 

 

 

 

 

 

 


