
 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.235  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 

 

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 do Vereador Sr. Altair de Azeredo. Este 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 o presidente solicita à 

assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Solene do dia 05/02/2.018. 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 o Presidente solicita à assessora que faça a 

leitura das correspondências. DE DIVERSOS: Ofícios de Liberações de Recursos, 

Convite da Secretaria Municipal de Esportes – Finais do Campeonato de Verão de 

Futsal, Convite para Abertura Oficial do 14º Tecnoeste, Ofício Nº 06/2.018 – da 

Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira – Solicitação de espaço para Uso da Palavra na 

Primeira Sessão Ordinária do mês de Março/2.018, Ofício Nº 01/2.018 – da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A – Solicitação de espaço 

para Uso da Palavra na Primeira Sessão Ordinária do mês de Abril/2.018, Ofício Nº 

04/2.018 – da Secretaria de Saúde e Assistência Social – Resposta do Ofício 

CV/277/2.017 – solicitação do vereador Evelásio Vieira, Ofício Circular Nº 074/2.017 – 

da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, Ofício Nº 

1.553/2.017 do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – Assessoria 

Parlamentar – sobre a Revitalização da rodovia SC -150 no Município de Piratuba. DO 

EXECUTIVO: Decreto Nº 918/2.018 – Estabelece Feriados Municipais e Pontos 

Facultativos para o ano de 2.018, Ofício Nº 004/2.018 – Encaminha Leis, Mensagem Nº 

01/2.018 – do Projeto de Lei Ordinária Nº 01/2.018 – Autoriza proceder Doação de bens 

à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ipira, e dá outras 

providências, Mensagem Nº 02/2.018 – do Projeto de Lei Ordinária Nº 02/2.018 – 

Autoriza a realização e o Fomento de Programas Projetos Esportivos e dá outras 

providências, Mensagem Nº 03/2.018 – do Projeto de Lei Ordinária Nº 03/2.018 – 

Autoriza a cessão de uso de bem imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso 

para implantação de Estações Elevatórias de Esgoto EE-B e EE-C1 e dá outras 

providências, Mensagem Nº 04/2.018 – do Projeto de Lei Complementar Nº 01/2.018 – 

Altera o anexo único da lei Complementar Nº 083/2.017, Que Dispõe sobre o Exercício 

da Atividade de Agente de Combate a Endemias e dá outras providências. DO  



 

 

 

 

LEGISLATIVO: Projeto de Resolução Nº 09/2.018 – Que visa alterar o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Piratuba, Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica Nº 01, de 05 de Fevereiro de 2.018 – Dá nova redação ao artigo 26 da Lei 

Orgânica Municipal do Município de Piratuba, Estado de Santa Catarina, Apresentação 

da Proposta para as Comissões Permanentes para o ano de 2.018 – Comissão de 

Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto: Presidente: Jhonatan Spricigo, Vice – 

Presidente: Luiz Henrique da Silva, Membro: Alcides Gomes e Suplente: Luiz Carlos 

Gomes; Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Meio Ambiente: 

Presidente: Luiz Henrique da Silva, Vice-Presidente: Mareci Stempcosqui, Membro: 

Evelásio Antonio Vieira, Suplente: Luiz Carlos Gomes; Comissão de Trabalho, 

Legislação Social, Defesa do Consumidor e Atividades Privadas: Presidente: Jhonatan 

Spricigo, Vice – Presidente: Luiz Carlos Gomes, Membro: Evelásio Antonio Vieira, 

Suplente: Mareci Stempcosqui; Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência 

Social: Presidente: Mareci Stempcosqui, Vice – Presidente: Luiz Carlos Gomes, 

Membro: Claudia A. P. Jung, Suplente: Luiz Henrique da Silva; Comissão de 

Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas: Presidente: Luiz Carlos Gomes, 

Vice – Presidente: Luiz Henrique da Silva, Membro: Marli Buselato, Suplente: Jhonatan 

Spricigo, Resolução Nº 10 de 05 de Fevereiro de 2.018 – Dispõe sobre o reajuste do 

Vale-Alimentação regulamentado pela Lei 1.165/2.012, Indicação Nº 01/2.018 – 

Promover melhorias no acesso à Propriedade de Claudimar Luiz Maziero, em Linha 

Divisa  - da vereadora Claudia A. P. Jung. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em votação as Comissões Permanentes para o Ano de 2.018, as quais 

foram aprovadas por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em votação a 

Resolução Nº 10, de 05 de Fevereiro de 2.018 a qual foi aprovada por unanimidade. 

Após o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 01/2.018 da vereadora Claudia 

A. P. Jung. A vereadora Claudia diz que esteve fazendo uma visita na Comunidade de 

Linha Divisa para esses moradores de lá e ficou bem preocupada com o acesso, já tinha 

ouvido alguns outros vizinhos comentarem, mas quando chegou lá confirmou que está 

bem ruim e está precisando muito que seja feita uma manutenção naquela estrada; 

segundo eles já estão um bom tempo sem ter manutenção lá e inclusive já foi começado 

um traçado novo da estrada porque tem uma subida bem íngreme, soltando bastante 

pedra, mas não foi finalizado e eles estão há um bom tempo pedindo e ainda não foram 

atendidos e é um lugar que não passa transporte escolar, mas passa caminhão para 

transporte de leite, passa caminhões para levar produtos para eles, então é um lugar que 

quando se chega e olha não parecer que você estava passando pela outra estrada, porque 

a estrada geral lá está muito boa, foi patrolada, foi passado o rolo, está larga, está muito 

boa mesmo e logo que a gente entra na entrada dele não se percebe, mas quando vai  



 

 

 

subir uma curva está bem complicado, está muito ruim, até subiu com seu carro lá, mas 

foi bem difícil, tem valetas grandes no meio da estrada, tem pedras soltas, pontas de 

pedra e se continuar assim vai chegar um momento que não consegue mais se chegar na 

casa desse senhor, então pede para que o setor de obras passe por lá e de uma olhada e 

resolva essa situação deles, porque está bem sério, está bem ruim mesmo, graças a deus 

não é um lugar de muita circulação, então acidentes é mais difícil de acontecer, mas é 

uma questão de dignidade o acesso até a propriedade, então pede o apoio dos colegas 

vereadores para aprovarem essa indicação e pede a urgência do setor de obras de passar 

por lá e fazer o que for necessário, eles tem o pedido de alterar o traçado, já foi aberto 

com o trator de esteira, mas depois não foi finalizado, um trecho que sai daquela parte 

ruim do morro e que quanto antes seja visto a estrada deles lá, porque realmente eles 

estão precisando. O vereador Luiz Henrique diz que só fazendo um comentário da 

indicação, antes de começar a sessão estava conversando com o Presidente, vereador 

Altair e ele teve visitando há umas duas semanas atrás esse morador e ele já solicitou o 

serviço também na secretaria de obras, então acredita que o serviço vai estar sendo feito 

e a indicação também vale para reforçar o pedido. A vereadora Claudia diz que quanto 

mais gente pedir, mais chance de ser atendido. O vereador Alcides diz que também 

esteve lá na casa do Maziero, faz uns quinze dias também e ele também pediu para o 

vereador, ele quer mudar aquela estrada, na verdade a estrada está ruim mesmo e 

também esteve conversando com o secretário de obras para fazer e ele disse que assim 

que puderem eles vão lá fazer. O vereador Luiz Gomes diz que também vai fazer um 

comentário, pois ontem estava com o vereador Nego conversando com o Evando e o 

vereador Altair até cobrou o secretário Evando que estava bastante ruim a saída dele, e 

ele tinha prometido que ia fazer nos próximos dias, mas é favorável a indicação e tem 

que ser feito. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca a indicação em 

votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente coloca que também 

temos a apresentação dos Líderes de Bancada: Marli Buselato da Oposição e Jhonatan 

Spricigo da Situação. O vereador Jhonatan diz que esse titulo de líder da situação, seria 

mais não para vir aqui defender o Prefeito, mas sim fazer essa ponte entre o Legislativo 

e o Executivo na resolução das mais diversas situações, quando tiverem dúvidas em 

projetos estar chamando alguém pra conversar, esclarecer dúvidas, enfim vieram aqui 

para defender a população e acredita que isso estão fazendo muito bem e  como já falou, 

como líder de Bancada não irá só defender o governo, vai estar aqui fazendo o que é o 

certo, que acredita que seja fazer essa ponte, esse caminho entre o Legislativo e o 

Executivo. A vereadora Marli diz que como o vereador Jhonatan falou o Líder de 

Bancada não é um cargo, é para se precisarem conversar com o prefeito, com algum 

secretário, chamar para explicação de algum projeto que não entendam e claro que 

sempre vão tentar trabalhar pelo nosso município, foram eleito para defender a sua 

Bandeira e sempre com a compreensão dos colegas que fazem parte da sua Bandeira, do  



 

 

 

 

seu Partido, da sua bancada e vão trabalhar sempre unidos, os quatro juntos.  

PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem aos visitantes e a Deus por mais 

esta sessão. O vereador Luiz Gomes deseja a todos um bom inicio de trabalho, porque 

hoje começaram a trabalhar e que faça um trabalho em prol ao povo e ao município de 

Piratuba. A vereadora Claudia diz querer fazer um pedido de ofício para que seja 

encaminhado para a prefeitura, pois ontem o prefeito comentou aqui da preocupação de 

sistemas de informação e que em alguns setores estão tendo dificuldades pela falta de 

dados em virtude daquele ataque dos Hackers no final do ano passado. Então a gente 

ouve muitas coisas, as pessoas perguntam para a gente, e era um período de férias 

também inclusive de muitos setores da prefeitura e os vereadores estava mais afastados 

das atividades aqui, mas tinham contato com as pessoas fora e as pessoas tem muitas 

dúvidas, elas perguntam muito, mas o que que aconteceu, mas agora vão fazer o que, 

mas e daí como que vai recuperar, então também não tem essa informação clara, então 

gostaria de pedir por ofício esclarecimentos para a prefeitura em relação ao fato, o que 

que aconteceu, quais foram as causas, porque que isso aconteceu, quais os impactos que 

isso teve para aquele momento e o que que pode trazer de impactos durante esse ano e 

esse período da administração e quais foram as providências tomadas para que isso não 

volte a acontecer e também se houve responsabilização ou não, ou qual foi o papel da 

empresa que dá o suporte técnico, como que eles conseguiram buscar, recuperar esses 

dados, como que eles atuaram no sentido de resolver essa situação, se eram eles 

realmente os responsáveis por isso ou como que a prefeitura agiu em relação a isso, tudo 

que envolve essa questão tecnológica de informação ela é mais difícil para nós que 

somos leigos nesse assunto compreender, então na verdade é um pedido de 

informações, esclarecimentos até para que possam repassar para a população, saber a 

quantas anda essa situação, principalmente quais os impactos e se a prefeitura conseguiu 

recuperar esses dados, como é que as coisas estão andando e quando é que estará 

regularizado, quando é que os dados vão estar atualizados e disponíveis para a 

população. No mais quer dizer que as atividades começam agora não só aqui para os 

vereadores, mas também fala um pouco da secretaria de educação que é o local onde 

também atua e as aulas no município estão programadas para iniciar no dia quatorze de 

fevereiro, logo depois do carnaval, o Estado parece que vai iniciar no dia quinze de 

fevereiro, então não terão sessão mais antes dessas datas, mas é importante ajudar a 

divulgar essa informação aí para todos alunos, todos os pais estarem cientes disso. A 

vereadora Mareci diz que é muito bom voltar aos trabalhos, deseja uma ótima semana a 

todos e solicita a secretaria uma cópia do ofício do Deinfra.  O vereador Alcides 

também solicita uma cópia do Ofício do Deinfra, e no mais desejar uma boa sorte a 

todos, ontem até o prefeito colocava que o primeiro ano foi de experiência, de  



 

 

 

 

aprendizado, então espera que esse ano seja de bastante obra, porque a população é que 

sai ganhando com isso. A vereadora Marli deseja a todos que esse ano seja um ano 

iluminado, que consigam trabalhar aqui dentro com harmonia e paz entre os vereadores, 

porque aqui dentro são uma família, é tão ruim chegar aqui e não se dar com os 

vereadores, tem que trabalhar sempre unidos. Que Deus ilumine os vereadores e 

também o prefeito para que tudo vá bem, porque o que conseguirem é para o bem do 

município, um ótimo fina de semana a todos com muita paz e saúde. O vereador 

Jhonatan diz estar feliz porque receberam o calendário de eventos do município e o ano 

inteiro tem bastante programações para a comunidade, tem dos clubes de mães, idosos, 

igreja, todo mundo fazendo seus eventos para a arrecadação de fundos para as sua 

associações. Fica contente que veio cedo esse ano, veio no finalzinho de janeiro, 

começo de fevereiro, um material que veio de uma qualidade muito interessante e deixa 

destacado aqui a questão do festival da canção organizado pelo departamento da cultura 

que é um festival que retomou, ficou alguns anos sem acontecer em nosso município e 

acredita que pelo público que sempre teve que realmente fazia muita falta, então acha 

que abre portas para mais pessoas, ainda mais em nosso município onde tivemos 

recentemente o rapaz que canta no trem participando do The Voice, então esse tipo de 

situação acaba dando estimulo também para outras pessoas estarem participando do 

festival e daqui a pouco não cantar só no chuveiro, se mostrar um pouco, de repente há 

um talento escondido aqui no nosso município e outra coisa que quer dar um destaque 

ainda é que nos próximos dias ainda vai ter algumas programações no parque de 

exposição e estarão fazendo essa programação já com uma estrutura física fixa, sem 

precisar continuar gastando com aluguel de tendas e estruturas afins, acha que vem para 

beneficiar, vai gerar uma economia de curto a médio prazo para o município e também 

potencializa o aluguel daquele local para demais eventos, porque agora o pessoal não 

vai mais precisar gastar dez, doze, quinze mil até para estar fazendo um coberto para 

estar realizando o seu evento lá, então esse investimento se não se engana é um pouco 

mais de duzentos mil reais vai ser muito bem aplicado, é uma coisa que realmente vai 

fazer uma diferença muito interessante para os eventos do nosso município que lá 

acontecem. O vereador Evelásio diz querer falar sobre as indicações que foram feitas 

durante o ano, pois tivemos várias indicações que foram feitas e não foram atendidas, 

então pede uma compreensão da administração para que eles tenham a bondade de dar 

uma passada nessas indicações e vejam o que não foi feito e que seja atendido, tem 

várias coisas, várias entradas, concertos que foram pedido e continuam em situação bem 

desagradável, então para que não tenham que começar a fazer as mesmas indicações de 

novo, tem uma indicação que fez no começo do ano passado para fazer uma lombada 

em frente a escola de Zonalta que está começando o ano letivo de novo e essa lombada  



 

 

 

não saiu, então é importante eles analisarem esse caso, porque depois que vem 

acontecer um acidente em frente ao colégio aí vão pode causar mais transtornos, mais 

problemas. O vereador Luiz Henrique solicita também que encaminhem um ofício para 

Prefeitura para saber quantos cargos de confiança, quantos cargos comissionados tem 

nesse inicio de ano, pois o pessoal pede e não sabe dizer quantos tem, se baixou, se 

diminuiu, porque se não só chamam o vereador quando precisam de algum apoio se não 

não repassam nada. Também quer manifestar o seu apoio ao vereador Evelásio, nessa 

questão das indicações, pois foram feita quase cem indicações e se foram realizadas dez 

foi muito, estamos gastando em papel e conversa e não sai nada do papel, é feio, é feio 

para a administração, tem que cobrar, apoia e cobra junto, o que está errado tem que ser 

dito, tem que fazer, pois ganham um salário para fiscalizar o serviço, o município e as 

coisas que pedem não é realizado nem a metade, se fosse a metade estava bom, mas não 

foi nem dez por cento, então fica feio para o prefeito, fica feio para o vice, para toda 

equipe e para quem está junto, digamos situação, fica feio, então apoia o vereador 

Evelásio, tem que cobrar mesmo. A próxima sessão ficou agendada para quarta-feira, 

dia quatorze, às dezoito horas, pois terça-feira é feriado. 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 06 de Fevereiro de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 



 

 

 


