
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.223  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2.017. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de outubro 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 10/10/2.017. 

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 

Liberações de Recursos, Ofício Nº 712/2.017 – do Gabinete do Deputado Milton Hobus 

– Encaminha Decreto Nº 1.319 de 29 de setembro de 2.017, que aprova o Plano 

Rodoviário Estadual e estabelece outras providências, Ofício Nº 34/2.017 – da 

Secretaria Municipal de Saúde Assistência Social e Habitação – Resposta do Ofício 

CV/224/2.017. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 54/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

047/2.017 – Abre crédito especial por conta do excesso de arrecadação do orçamento 

vigente no valor de R$ 5.000,00, Mensagem Nº 55/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

048/2.017 – Institui gratificação em regime de sobreaviso para o cargo de Técnico em 

Enfermagem, na forma específica, Mensagem Nº 056/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

049/2.017 – Autoriza firmar Convênio Nº 007/2.017 com a Associação Beneficente 

Piratuba/Ipira e dá outras providências, Ofício Nº 330/2.017 – Solicitação de Uso do 

Auditório da Câmara Municipal no dia 30 de outubro, às 16:00 horas para realização de 

Audiência Pública referente a Apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício 

de 2.018. DO LEGISLATIVO: Moção de Apelo Nº 005/2.017 – Para que o Governo 

do Estado de Santa Catarina, por meio do Departamento de Estado de Infraestrutura 

providencie em caráter urgente um Tapa Buracos ou a Revitalização da SC-150. Após 

tivemos o Uso da Palavra do Senhor Isaías Bonato do Município de Capinzal. ORDEM 

DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a Moção de Apelo Nº 05/2.017. 

O vereador Alcides diz que ao ouvir a leitura vê que fala a SC 153 e não é, então que 

seja alterado. Também coloca que eles começaram a fazer um tapa buracos, mas nada 

impede que a gente vá buscar apoio para que façam uma revitalização nesse trecho aí, 

até porque está abandonado e agora recebemos uma carta, uma correspondência de um 

Deputado, aonde eles estão colocando a disposição um maquinário para fazer o acesso 

aí da Usina, se é de responsabilidade deles porque eles revogaram o decreto onde dizia  



 

 

 

que é de responsabilidade do Estado para cuidar daquele acesso ali, hoje eles estão 

voltando atrás e dizendo que é de  responsabilidade do Estado, que barbaridade, é um 

descaso com Piratuba, então não vamos deixar de mandar essa moção, tem que ser 

mandada. O vereador Jhonatan diz que esse jogo de empurra que o governo Estadual 

vem fazendo alguns anos aí, fazendo a gente de bobo, de palhaço, pois já vieram 

inúmeras vezes aqui em Piratuba, prometer, aí vieram falar que não é deles, e daí que 

era e não era, enfim acha que o governo do estado tem que tomar essa responsabilidade 

porque o município infelizmente não tem recurso para fazer uma obra desse tamanho, 

então esperamos que com sensibilidade façam esse nosso acesso a Barragem, mas 

façam, mas falando aqui da via à Capinzal, já foi vitima também nessa rodovia, dois 

dias seguidos furou o mesmo pneu, então hoje saiu até uma noticia muito importante de 

um casal que ganhou na primeira sentença uma indecisão de trinta mil reais por terem 

quebrado o carro num buraco, não foi nessa rodovia, mas enfim abre um precedente 

para as pessoas buscarem seus direitos e o Estado ter a sua responsabilidade nessa falta 

de manutenção das rodovias, então esperamos que dessa vez dê um resultado, porque 

infelizmente as ultimas moções que mandaram responderam dizendo que não iriam 

fazer, sobre a questão de uma lombada ou um redutor de velocidade. Não bota muita fé 

no Deinfra, mas vamos rezar e torcer que saia. O vereador Alcides diz que só para 

complementar, diz que participou de umas cinco, seis audiências com o governador, 

tanto aqui em Piratuba, como no gabinete dele e fica triste, porque eles mentiram a vida 

inteira e agora eles voltam a falar que é de responsabilidade, que eles querem ceder um 

maquinário para fazer um patrolamento, perderam a vergonha. A vereadora Claudia diz 

que realmente o apoio tem que ser total, Moção, Pedido, a insistência, mas se vai vir ou 

não ninguém sabe e esse decreto que a gente recebeu aqui hoje, colocando os 

municípios com a possibilidade de gerenciar e fazerem a manutenção das SCs e 

perímetros urbanos, então é mais um jeito deles empurrarem aas responsabilidades para 

os município, por enquanto é facultativo, mas isso é muito perigoso, nossos municípios 

precisam se manter em outras diversas questões, então precisamos ficar atentos a isso 

também. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a Moção em votação a 

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

Projeto de Lei Nº 041/2.017 – Autoriza proceder Doação de Bens à Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ipira 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 042/2.017 – Autoriza proceder Doação de Bens à Associação de Pais e 

Professores da Escola Municipal de Primeiro Grau Professora Amélia Poletto Hepp, e 

dá outras providências. A vereadora Claudia diz que já votara ele na semana passada, e 

foi de muito bom tom que o setor de fiscalização, e a administração tenha colocado 

esses materiais para serem doados para entidades, e quer deixar um recado de  



 

 

 

parabenizando o setor de fiscalização e a policia que conseguiram nessa semana fazer 

mais uma apreensão de vendedores ambulantes, com produtos sem procedência, sem 

nota e que estavam inclusive sendo inoportunos e até com alguma atitudes de 

bandidagem querendo forçar as pessoas a comprar os produtos que eles estavam 

vendendo, fala isso de conhecimento porque eles chegaram a passar na sua casa e assim 

que soube fez a comunicação para a fiscalização, mas é um risco muito grande, ouviu 

uma noticia hoje que em Concórdia a policia também está procurando, porque lá além 

de fazerem a venda forçada, eles estão assaltando as casas nesse mesmo formato que 

aqui em Piratuba eles estavam visitando as casas, então é um alerta importante para as 

pessoas que moram no interior, que ficam um pouco mais afastadas, e que as pessoas 

avisem a fiscalização, avisem a policia, quando esse tipo de comércio passar, porque 

além de ser ilegal, é perigoso e pode estar trazendo outros riscos e que esses produtos 

que sejam apreendidos pela fiscalização possam sempre ser doados para entidades que 

tenham necessidade, é muito positiva essa situação. Não havendo mais nada a discutir a 

Presidente coloca para sua segunda votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após 

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 Nº 046/2.017 – 

Autoriza a realização de Evento Oficial do Município de Piratuba é dá outras 

providências. Após a leitura a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador 

Alcides diz que no ano passado pediram que fosse passado alguma coisa para a Apae 

desse evento, mas acho que não foi passado, então acha que falharam quando fizeram a 

indicação, se fosse passado uns cinco por cento do lucro para a Apae, pois é uma 

entidade que também depende também da população tanto de Ipira como de Piratuba, 

então seria uma grande oportunidade. O vereador Jhonatan diz que ano passada 

trabalhava lá e não veio nada. O vereador Alcides diz que para o ano que vem podem 

ver isso aí, para já vir no projeto para ser repassado alguma coisa para eles. O vereador 

Jhonatan diz achar que dá para ter uma conversa até com os gestores do hospital, pois 

crê que eles sejam bem abertos quanto a isso para estarem repassando um valor, 

indiferente do valor que seja, sabe que lá já vai ajudar bastante. A vereadora Marli diz 

que até porque a Apae está passando por uns problemas meio difíceis, então seria num 

momento bom, mas acha que é só conversar com o presidente do hospital que ele não 

vai ir contra. Não havendo mais 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 presença dos visitantes e a Deus por mais esta sessão. 

O vereador Idenir diz querer agradecer pela passagem do dia das crianças no dia doze, 

que Deus dê muita saúde para todas as crianças do Brasil e também no dia quinze que 

foi o dia da mulher rural e dia dos professores, também agradecer a presença do Isaías 

Bonato que veio pedir apoio, tomara que consigam um bom lucro para fazer o que 

precisa no hospital. A vereadora Claudia diz querer agradecer a presença do seu Isaías,  



 

 

 

lhe chamar de professor, que lhe permita e ao seu amigo que veio junto que trabalha 

também em prol do hospital, que a iniciativa de vocês é muito interessante, até uma 

sugestão para a AEP que também realize alguns eventos, de repente pode num futuro se 

espelhar nessa ideia que o Master trabalha lá e quem sabe fazer umas outras 

possibilidades de eventos beneficentes para Piratuba, muito interessante e é dessa forma 

que se cumpre a cidadania,  o nosso papel aí como cidadão. Gostaria de reforçar a 

parabenização ao setor de fiscalização pelas apreensões, reforçar um convite para todos 

os vereadores, interessados que amanhã a partir das dezoito horas a secretaria municipal 

de educação está promovendo junto com o Conselho Municipal de Educação uma 

primeira apresentação da lei do sistema municipal de ensino, da reformulação da lei 

municipal de ensino, já existe, mas ela está sendo atualizada e amanhã ela vai ser 

apresentada, estilo audiência Pública, mas vai ser as dezoito horas para que todos 

possam participar, é importante, porque num futuro ela vem para cá para que faça as 

votações e discussões, mas podendo acompanhar agora vai ser bem interessante, no 

centro de eventos, ás dezoito horas. O vereador Evelásio diz querer agradecer a 

presença do seu Isaías que esteve fazendo a explanação sobre esse evento, parabenizar o 

Master que está realizando essas atividades beneficentes, isso é importante, que tenha 

pessoas que se preocupam com o bem estar das entidades que necessitam de ajuda e 

como a vereadora falou esse é um exemplo para se copiar, para ser seguido em outras 

entidades para realizar esse tipo de eventos que dá apoio as entidades que a gente 

também tem passando por dificuldades. Diz também que já ouviu via radio, que está 

sendo divulgado esse evento e na medida do possível vai estar dando apoio a esse 

evento. Quer parabenizar o colega, vereador Luiz Henrique que vai estar de aniversário 

nessa semana, estará comemorando mais uma no de vida no dia dezenove e ele disse 

que nesse final de semana a festa é por conta dele. A vereadora Marli diz também 

querer cumprimentar o senhor Isaías Bontato pela fala, pela preocupação que tem pelo 

hospital, diz fazer uns quarenta dias que esteve lá no hospital, aonde faz todo ano o 

exame da mama e faz pelo SUS e nesse ano foi feito lá no hospital Nossa Senhora das 

Dores e é pertinho para ir, então também é preciso dar o incentivo para que não feche 

esse hospital,  que depender de nós, se puderem vende, oferecer os ingressos, podem 

contar com os vereadores. O vereador Jhonatan diz querer parabenizar os senhores pela 

doação, que se dá, quanto se trata desse tipo de entidade, a gente sabe das dificuldades 

que são, agora com o marco regulatório da sociedade civil ficou mais difícil ainda o 

trabalho das entidades, então parabeniza por esta doação do tempo, porque sempre fala 

que dinheiro é muito importante, mas tempo é e única coisa que ninguém recupera, 

então doar o nosso tempo para esse tipo de atividade é algo sensacional e tem certeza 

que é muito engrandecedor, a gente cresce muito quanto pessoa também. Acredita que 

vai ser um evento de uma grandeza, com participação de atletas consagrados e quem 

tiver uma oportunidade vá lá ver o Tulio Maravilha, é um dos poucos jogadores da  



 

 

 

história que fez mais de mil gols, mesmo os da conta dele, mas enfim vai ter só craque 

lá, vale a pena pelo jogo e principalmente por estar ajudando essa questão do hospital 

que atende toda região e é de importância impar. Também quer pedir o encaminhamento 

de um ofício solicitando a lista de todos os funcionários que estão ganhando 

gratificação, e também uma lista dos concursos e seletivos que ainda estão vagos. 

Também quer deixar os parabéns para a administração municipal pelo evento do dia das 

crianças organizado no centro de eventos, não pode participar por motivo de viagem, 

mas pelo que acompanhou com o pessoal que esteve participando falaram bem e que foi 

um evento de grande sucesso. Convoca também as comissões para segunda-feira, às 

8:30 da manhã e fazer um reforço, um pedido de ofício com uma cópia da notificação 

que a prefeitura enviou para a empresa que fez o asfalto de Linha Divisa, pois fizeram 

aqui o pedido para a Prefeitura notificar a empresa porque o asfalto já estava com 

problemas e o problema ainda persiste lá, então para ver que dia que foi entimada a 

empresa para estar fazendo a reforma e para estarem cobrando outras providências. O 

vereador Alcides diz também querer cumprimentar o Isaías e o Diretor do Hospital, que 

foi também seu colega de serviço em Zortéa e dar os parabéns porque o hospital é meia 

vida nossa, mas vocês fazem parte dessa meia vida, porque tem que ter alguém para 

fazer isso, nós temos o nosso hospital e sabemos da dificuldade, ninguém quer assumir, 

nós temos hoje um Presidente que temos que tirar o chapéu para ele, porque o hospital 

está andando muito bem, e espera que continue, porque se nós depender de ter que sair 

daqui a Concórdia não sei, porque os primeiros socorros estão ali e em Capinzal não é 

diferente, Capinzal é bem pior porque tem mais de vinte mil habitantes e pega Ouro 

inteiro, então é uma dificuldade bem maior, sabe porque tem o seu rapaz que mora no 

município de Campos Novos e vem em Capinzal, é atendido ali, então a dificuldade lá é 

bem maior que a nossa, mas que Deus abençoe vocês, que não parem por aí, continuem 

com a luta, que nós também vamos continuar torcendo que o nosso também fique de pé 

para atender a nossa população. O vereador Altair diz que é muito bom ver que tem 

pessoas que estão trabalhando para não deixar o hospital fechar, porque o que seria do 

povo de Capinzal e Ouro, então pede a Deus para que Dê tudo certo e não feche.  A 

Presidente agradece pelo seu Isaías ter vindo aqui mostrar o belíssimo trabalho que está 

desenvolvendo, que está sendo realizado, com certeza o evento vai ser um sucesso, pode 

deixar uns ingressos aqui, pois mesmo que não irão vão fazer alguma coisa para ajudar 

para que seja um grande evento. Também coloca que esta casa está sempre a disposição 

para esses tipos de evento, é preciso quebrar o protocolo e fazer acontecer, porque são 

pessoas iluminadas, que se dispõe de tempo, largam a sua família e se dispõe a realizar 

esses eventos para salvar vidas, isso é muito importante. Na próxima terça-feira não 

haverá sessão, pois terá cinco terça-feira nesse mês. 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 17 de Outubro de 2.017. 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


