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Aos vinte e três dias do mês de maio 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 09/05/2.017. 

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 

SINTRAF – Sindicato da Agricultura familiar, Ofício de Liberação de Recursos. DO 

EXECUTIVO: Ofício Nº 143/2.017 – Encaminha Leis 1.396/2.017, 1.397/2.017, 

1.398/2.017, 1.399/2.017, 1.400/2.017 e 1.401/2.017, Ofício Nº 144/2.017 – Encaminha 

Balancetes referente ao mês de Março/2.017, Ofício Nº 145/2.017 – Encaminha 

Resposta Ofício CV/094/2.017, Mensagem Nº 22/2.017 – do Projeto de Lei Nº 20/2.017 

– Altera a Lei Nº 1.065, de 27 de novembro de 2.009, que autoriza o Município de 

Piratuba a ingressar no Consórcio Público denominado Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento – ARIS, Mensagem Nº 23/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

21/2.017 – Ratifica o Primeiro Termo Aditivo à segunda alteração e consolidação do 

Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai 

Catarinense – Consórcio Lambari, Mensagem N 24/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

22/2.017 – Autoriza o pagamento de despesas de exercícios anteriores. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 49/2.017 – Solicita melhorias no Acesso às 

Propriedades de Luiz Carlos Bratz e Lorena S. Nelis da Rocha, em Uruguai – do 

vereador Evelásio A. Vieira, Indicação Nº 50/2.017 – Solicita melhorias na Rua Boa 

Vista. – do vereador Jhonatan Spricigo, Projeto de Lei Legislativo Nº 05/2.017 – Institui  

a Campanha Educativa de Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal – SAF no 

âmbito do Município de Piratuba e dá outras providências. ORDEM DO DIA: Em 

seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 49/2.017 – do vereador 

Evelásio A. Vieira. O vereador Evelásio diz que foi procurado por esses moradores de 

Uruguai, pois o acesso às suas propriedades está em péssimas condições, no seu ver 

precisa de patrolamento e cascalhamento, pois é uma subida e se não está enganado são 

três famílias que residem naquela rua, então pede a colaboração dos colegas para a  



 

 

aprovação da sua indicação. 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 50/2.017 – do vereador Jhonatan Spricigo. O vereador 

Jhonatan diz que a Rua Boa Vista como todos sabem é a terceira rua principal de 

Piratuba, mas uma das principais pelo tráfego de pessoas e a gente vê que ela está 

apresentando más condições, a questão do calçamento que já foi cedendo, já foi 

baixando, tem bastante buracos, em alguns pontos o calçamento as pedras caíram foram 

da via, então pede a colaboração dos vereadores para aprovação dessa indicação para 

quem sabe fazerem essas melhorias na Rua Boa Vista, a gente sabe que não é tão 

simples fazer um asfaltamento, por conta de toda questão do saneamento básico, etc, 

pois isso tudo tem um custo alto também, então ao menos estar arrumando o calçamento 

e ao menos nas proximidades das escolas estarem fazendo as calçadas, acha 

fundamental para dar segurança aos nossos alunos, inclusive no final da Rua Boa Vista, 

principalmente ali na Igreja Luterana, subindo ali naquele asfalto novo, acha que ali é 

fundamental, e sabe que ali na verdade sobrou pouco espaço para construção das 

calçadas, por conta do tamanho da estrada, mas ainda assim acha que tem um espaço 

para fazer essas calçadas, que é de suma importância, assim como essas melhorias no 

calçamento que se apresenta aí na Rua Boa Vista, então pede a colaboração dos colegas 

para quem sabe o Poder Executivo estar fazendo essa melhoria. O vereador Alcides diz 

que com certeza é favorável e até na administração passada conversou com o prefeito 

para fazer o passeio na Rua das Flores, nas duas ruas tem a necessidade muito grande de 

fazer os passeios e a Rua das Flores está com o projeto do asfaltamento pronto então 

não adianta mexer se não depois vai estragar tudo, mas acha importante, até quando fez 

aquela indicação para se aproveitar o terreno desapropriado foi comentado aqui nessa 

casa, que seria um espaço muito bom, porque o movimento é muito grande por causa da 

escola, estacionamento de carro, as pessoas não tem por onde caminhar, então tem que 

ser feito o quanto antes, tomara que aconteça, para que a situação ali se resolva, porque 

ali é bem complicado, mas é favorável com certeza. O vereador Luiz diz também ser 

favorável e parabeniza o vereador, dizendo que fez uma indicação na gestão passada 

para que fosse concertado e foi feita algumas arrumações em alguns buracos, mas ela 

está em péssimas condições, leva seu filho todos os dias no colégio e principalmente ali 

perto do colégio, como hoje que está chovendo bastante tem bastante água empoçada, 

os carros vem jogam água, quem está passando na calçada se molha, tem que ser 

arrumado, é favorável. A vereadora Claudia diz que também concorda, pois é um trecho 

que passa todos os dias também e já tinha solicitado naquele pedacinho que desce para o 

Carlos Chagas, pois é um volume grande de alunos, mas aquele trecho realmente que 

vem da direção da Igreja precisa, pois a rua é muito movimentada, tem muitas crianças, 

tem muitos pais levando crianças, muitas crianças andando na rua e nos horários de 

chegada e saída é que torna mais perigoso esse trecho ali, então considera importante e 

talvez até um estudo da área de trânsito para transformar algum trecho daquela via,  



 

 

talvez não toda ela, mas ao menos uma parte em mão única, porque nos horários de 

pico, dos ônibus de transporte escolar e dos carros ela fica bem movimentada e até 

perigosa, talvez seria uma sugestão para transformar um trecho pelo menos mais 

próximos as escolas em mão única para que facilitasse um pouco mais o transito e desse 

um pouco mais de segurança no transito também, não somente para os pedestres, mas 

também para todos os carros e motoristas que passam  por ali, então com certeza é uma 

ótima indicação. A vereadora Marli diz que também é favorável, pois às vezes vai levar 

suas netas na aula quando está chovendo ou vai pegar elas, vê bastante crianças que 

caminham ali e realmente não tem o passeio, e o movimento de carro ali é bastante, 

então é favorável, parabéns pela indicação. Não havendo mais nada a discutir a 

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

Presidente solicita a assessora que faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões 

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

Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 19/2.017 – Autoriza a realização de Convênio 

Intermunicipal e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto 

em discussão. O vereador Jhonatan diz que esse é o projeto integrar, onde os 

responsáveis pelo projeto já vieram dar uma explicação, então acredita que ele venha a 

somar muito no nosso município, principalmente na área do turismo e da cultura, 

acredita que essa integração com os outros municípios arredores tem muito a 

acrescentar no nosso município, sempre fala que quanto mais atrações turísticas, pois o 

turista que sai daqui sem ver tudo o que o município tem ele vai voltar, se ele vier aqui e 

ver tudo o que o município tem, ele não vai ter muito porque voltar, então acredita que 

essa questão de estar participando do projeto vem muito a acrescentar para o nosso 

município. O vereador Alcides diz também ser favorável com certeza, já comentou 

outras vezes que quem tem que divulgar o nosso município são as nossas pessoas daqui, 

não adianta fazer convênio como outros que já existiram Convention Bureau e outros, 

isso não adianta. A vereadora Marli diz ser favorável, somente não entendeu no projeto 

onde diz que os municípios participantes repassarão o respectivo valor financeiro para 

custear as despesas realizadas mediante depósitos na conta, só que não tem o valor. O 

vereador Jhonatan diz que a explicação que foi dada para os vereadores, que muitas 

vezes não é um valor fixo, por exemplo se precisar levar uma banda municipal para 

fazer uma apresentação, muitas vezes nem vai entrar no custo mesmo do integrar, vai 

ser custeado pela própria secretaria. O vereador Alcides diz que a sua preocupação 

também era esta, então levantou essa questão, mas hoje se o município precisar pagar 

alguma coisa vai ter que pedir autorização da câmara, porque não está no orçamento 

esse projeto integrar, vai ter que abrir um crédito para passar para essa associação. O 

vereador Alcides diz que na verdade estão autorizando o convênio, quando tratar de 

pagamento vão ter que pedir autorização da câmara. O vereador Luiz diz também ser 

favorável, o nosso município só tem a ganhar pelo que eles vieram explanar aqui para os 

vereadores, porque muitos turistas vem aqui a muitos anos e só ficam em Piratuba e  



 

 

 

assim eles vão sair visitar outros municípios, mas na realidade retornam a Piratuba, 

então o nosso comércio, rede hoteleira não vão perder nada, e uma coisa boa que o 

projeto também traz é no esporte que o próximo campeonato já vai ser feito entre os 

quatro municípios, então é favorável. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

coloca o projeto para sua primeira 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 Luiz diz querer parabenizar o vereador Jhonny, 

pois ele comentou aqui que conseguiu uma emenda de cem mil reais para a saúde de 

Piratuba, isso é muito importante e também o Luiz Henrique que já conseguiu setenta 

mil para um trator e mais dez mil para a festa do agricultor e bancada adversária que 

conseguiu duzentos e cinquenta mil para o hospital pelo Deputado Colatto e acredita 

que juntamente com o vereador Altair irão conseguir algo, pois levaram vários projetos 

para os Deputados em Florianópolis, e estarão viajando para lá hoje a noite para um 

congresso e espera trazer boas noticias, então falta só a sua bancada conseguir alguma 

coisa, então acredita que para a próxima sessão terão alguma noticia. A vereadora 

Claudia diz querer falar um pouco sobre o Congresso Internacional de dança que 

aconteceu nesse final de semana, umas atividades também aconteceram em outro 

município, no Ipira e ontem, na segunda-feira aconteceu durante o dia no Centro de 

Eventos apresentações de danças e os alunos maiores puderam apreciar, puderam ir 

assistir e só lamenta que não teve nenhuma apresentação a noite, porque teria a 

possibilidade de um público que poderia acompanhar, considerando que são dançarinos 

de diversos países, então a curiosidade levanta, então gostaria de deixar como sugestão 

para o pessoal do turismo e da cultura para que quando houvesse uma possibilidade de 

uma apresentação como essa, que existisse também num horário extra a noite para que 

as pessoas que trabalham, para quem não pode assistir durante o dia possa também ter a 

possibilidade de assistir, é interessante é a segunda edição e a medida que vai 

acontecendo mais vezes ela também vai sendo conhecida e vai atraindo o nosso público 

de Piratuba além do turista. O vereador Luiz Henrique diz que na ultima sessão o colega 

Evelásio levantou uma questão interessante, e até quer dar os parabéns porque o serviço 

do vereador é fiscalizar. Ele levantou uma questão a respeito de um agricultor que tinha 

sido prejudicado, pelo que o vereador falou a respeito dos tratores agrícolas, então como 

também ficou preocupado com a situação, e como fiscal também foi lhe informar o que 

havia acontecido, e então relataram que o serviço iniciou na quarta-feira, dia três do 

cinco pela parte da tarde, então iniciaram o trabalho lá, fizeram cinco ponto duas horas 

de colheita de um milho que estava em pé, acredita que deve ter dado um vento que 

acabou derrubando uma parte, porque o milho que estava em pé eles colheram naquela 

parte e no dia quatro do cinco que era na quinta-feira choveu, não tem como trabalhar e 

na sexta eles retornaram para terminar esse serviço e fazer a silagem do milho que 

estava cortado nos montes, como o vereador mostrou algumas fotos, aí o operador fez  



 

 

um ponto três horas moendo os montes que estavam caído e daí não sabe qual o motivo 

a enciladeira já deve ter algum desgaste, como todo máquina tem seu desgaste, aí a 

enciladeira que eles estavam ocupando acabou quebrando e até quer dar os parabéns 

para o operador que foi atrás de uma outra enciladeira para acabar o serviço e a outra 

enciladeira também acabou estragando, acredita que foi devido ao tempo de trabalho e 

como era numa sexta-feira que eles estavam realizando esse serviço, ele teria que 

concertar as máquinas para retornar, para terminar essa cilagem, então ele combinou 

com o agricultor, para não prejudicar o agricultor que voltaria assim que essas 

enciladeiras tivessem reformadas, mas como era sexta, no sábado e domingo não 

encontravam peças para fazer essa reforma, então ele realizou a reforma das 

enciladeiras na segunda e retornou na terça, mas o agricultor estava com pressa, e está 

certo porque ele precisa fazer a cilagem, tapar o monte, se não o milho seca, porque 

estava cortado, já havia realizado o serviço, então foi  o que lhe relataram e só está 

explanando aqui o acontecimento. O vereador Evelásio diz que em relação a isso que o 

vereador Luiz falou, foi mais ou menos isso que tinham lhe relatado, a única coisa que o 

agricultor lhe relatou é que na terça-feira ele foi atrás do operador e eles disseram que 

não poderiam fazer nessa semana, só no sábado, então ficaria mais cinco dias o milho 

cortado. Em relação as enciladeiras, tem três enciladeiras na sua região, então se 

estragou uma pegou a outra, se estragou tem mais uma ainda a disposição, mas tudo 

bem, aconteceu infelizmente e não é o que gostariam que acontecesse, não é só esse 

caso, tem outros casos que aconteceu também, mas foi somente um que relatou e fica a 

critério deles, cada um tem sua opinião, cada um tem sua forma de pensar e o agricultor 

tem a sua versão e eles tem a versão deles, não cabe ao vereador julgar, só relatou o fato 

que foi procurado e que está ali a comprovação do que aconteceu. Em relação ao ofício 

que o vereador relatou que seria repassado para a câmara no sentido do caso da 

EPAGRI, como ficaria a situação. Ainda não tem em mãos, não sabe como ficou, como 

vai ficar, gostaria também que tivessem esse esclarecimento que faz mais de quinze dias 

que pediram uma explanação do secretário de agricultura de como ficaria, porque os 

agricultores tem urgência na documentação de que é necessária de Dapti e outros 

documentos e até hoje não sabe em que pé ficou, então faz de novo esse pedido para que 

seja feito esse esclarecimento para os vereadores. A vereadora Marli diz querer 

parabenizar o grupo da terceira idade que foi dançar em Blumenau terça-feira, onde o 

grupo das mulheres ficou em sexto lugar do estado, competiram com grupos grandes, 

famosos, estão de parabéns, quer parabenizar elas e dar um incentivo porque esse grupo 

de dança já é de muitos anos e cada vez mais tem que incentivá-las e também ontem 

teve a escolha da rainha da terceira idade, muito bonito, onde participou treze 

candidatas e a dona Matilde Flarão ficou a rainha e a Medeiros e mais uma outra 

senhora que não era daqui, que está morando agora em Piratuba ficaram colocadas, mas 

achou muito bonito e também quer parabenizar. O vereador Jhonatan diz querer falar 

um pouco sobre o evento que aconteceu ontem, que infelizmente coincidiu com a festa  



 

 

dos idosos, o Bingo da APAE, onde conseguiram uma boa arrecadação nesse momento 

de dificuldade que a APAE do Ipira se encontra, e volta a ressaltar que estão atendendo 

Piratuba, Ipira e Pertitiba, sendo aproximadamente sessenta pessoas com os mais  

diferentes tipos de deficiências, tanto físicas como mentais, que recebem esse 

atendimento lá, e a arrecadação, a participação do público foi grande, muitas pessoas 

acabaram comprando a cartela e não foram, somente para ajudar, então deu uma 

arrecadação de dois mil, cento e quarenta e cinco reais que vai auxiliar demais nas 

atividades lá nesse momento de dificuldade, não só da nossa APAE, mas todas as 

APAEs de Santa Catarina estão atravessando por conta de mudanças no repasse de 

recursos por parte do Governo do Estado anual através do Fundo Social. No ano de dois 

mil e quinze teve cento e vinte e sete mil prometidos e enviados cento e oito mil e no 

ano passado prometeram oitenta e sete e mandaram setenta e seis mil, então de cento e 

vinte e oito para setenta e seis, de um ano para outro, da quase três mil reais por mês a 

menos, então como costuma dizer lá a gente vende o almoço para jantar, quando tem 

almoço, porque é uma situação bem delicada, alguns até já ajudaram na compra da rifa 

desse ano, onde já vai deixar registrado que no dia trinta de junho tem o tradicional 

jantar de risoto no tacho, organizado pela APAE de Ipira, dia doze de agosto tem o 

costelão organizado pelo Lions Clube onde vai ser todo o lucro revertido para a APAE 

também. Quer deixar registrado aqui também que na sexta-feira vai estar sendo 

realizado no município de Ouro uma audiência pública sobre as péssimas condições das 

rodovias da nossa região, uma audiência convocada pela Assembleia Legislativa e 

esteve hoje a tarde conversando com o Vilmar Comasseto, ex-prefeito de Ipira e 

vereador em Concórdia, ele também está fazendo parte da organização e seria 

interessante, infelizmente estarão em viagem e não vão poder acompanhar, mas se 

algum vereador pudesse se fazer presente seria ótimo e como relatou inclusive a tarde 

para ele que não venha ninguém aí passar a conversa em nós de novo, pois a gente está 

há muitos anos aí ouvindo só papo do governo, dos secretários regionais e as coisas não 

saem, tanto a cento e cinquenta e quanto a três cinco um que agora é municipal, mas lá 

irá tratar principalmente da cento e cinquenta que é esse trecho de Piratuba a Capinzal, 

que também já está se deteriorando, fazem os tapa buracos e logo abre de novo, 

realmente uma vergonheira, esperamos que realmente essa audiência pública tenha o 

resultado que deve, que é fazer novamente a via, fazer a revitalização dela, dando uma 

condição segura de tráfego. Outra questão é que foi procurado algumas vezes, por mais 

que sabe os motivos e como funcionou, quer fazer um pedido através da bancada, pedir 

para o secretário de Educação, o professor Cleodi, estar presente explicando para os 

vereadores o porque não está acontecendo o EJA do ensino médio, diz saber os motivos, 

mas vai deixar para ele se explanar, para ele falar, porque ele tem o conhecimento maior 

das leis e tudo mais, então para tirar as dúvidas das pessoas que vem perguntar aos 

vereadores, até já sabe, porque teve uma reunião da comissão de educação, mas para ele 

estar explanando para todo mundo, para ter um conhecimento geral de como é a  



 

 

 

situação. O vereador Alcides diz que a direção da APAE está de parabéns pela 

arrecadação, acha que é uma das entidades que só as famílias sabem o quanto é 

importante, e ela atende os três municípios, Ipira, Piratuba e Pertitiba, então que Deus 

ajude que a APAE fique cada vez mais forte para que as pessoas possam levar seus 

filhos lá. Quanto a reunião no Ouro, quer ver se vai, está com a ideia de ir lá, comentava 

com o vereador Luiz e com o vereador Josinão, é importante alguém ir lá, apesar que 

eles vão mentir, são um bando de mentirosos. Diz que socou o carreiro à Florianópolis 

em audiência com o secretário do Deinfra, Governo do Estado, e eles se ajoelhavam ao 

redor dos vereadores prometendo fazer o trecho da barragem, tinha um decreto que dizia 

que era do estado, pois ele até revoga o decreto revogou para se livrar, então eles não 

prestam, são mentirosos, mas vamos lá ver o que eles vão mentir mais um pouco, mas 

vai lá cobrar. Também pergunta a assessora se foi mandado o ofício para o Deinfra para 

fazer as roçadas. Nem isso eles fazem para se ter uma ideia, que é coisa barata. Outra 

coisa, esse projeto vinte  é uma Lei Complementar vai ser devolvido para trocar, só para 

terem conhecimento e o do Lambari também acha que é uma Lei Complementar, estava 

dando uma olhada e era bom dar uma conferida porque acha que vão ter que trocar esse 

também. A Presidente diz que como está chegando o inverno, a Prefeitura, o poder 

público sempre faz a campanha do agasalho, e nós aqui da câmara de vereadores 

também vamos estar apoiando, então pede a colaboração de quem tem um agasalho para 

trazer, para estarem fazendo a sua parte como cidadão. Também convida a todos para o 

baile da escolha da Rainha do Agricultor que vai se realizar dia vinte e sete no centro de 

eventos, é uma festa tradicional, estão todos convidados, quem puder se fazer presente 

agradece. 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 23 de Maio de 2.017. 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   
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