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Aos nove 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 02/05/2.017. 

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: Ofício Nº 

117/2.017 – da Assembleia Legislativa de Santa Catarina – Deputado Estadual Neodi 

Sareta, Ofício Nº 1186/2.017 – Da Câmara de Vereadores de Joinvile, Ofício da Família 

de Osvino Laske, Ofício Nº 23/2.017 – da AMAUC. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 

21/2.017 – do Projeto de Lei Nº 19/2.017 – Autoriza a realização de convênio 

intermunicipal, e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 46/2.017 

– Solicita Lombada em Linha Divisa. – do vereador Altair de Azeredo, Indicação Nº 

47/2.017 – Solicita colocação de Lixeiras para Lixo seco em vários pontos da 

Comunidade de Lageado Mariano: Perto da Escola, na Linha Schitz e próximo a entrada 

de Nova Beleza – da vereadora Claudia A. P. Jung, Indicação Nº 48/2.017 – Solicita 

Melhoria na entrada de Acesso a Propriedade do Sr. Valdecir de Aguiar, em Zonalta – 

da vereadora Claudia A. P. Jung. ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente coloca 

em discussão a Indicação Nº 46/2.017 – do vereador Altair de Azeredo. O vereador 

Altair diz que na verdade fizeram o asfalto e colocaram a placa indicando a lombada, 

mas até agora não fizeram a lombada e tem muitas pessoas lhe cobrando essa lombada, 

então solicita a colaboração para aprovação da sua indicação. O vereador Alcides diz ser 

favorável com certeza, tem pessoas que moram por ali que tem dificuldade para andar, 

então acha necessário essa lombada o quanto antes, agora não acha justo cobrar da 

empresa que fez o asfalto, porque a lombada é o pessoal do município mesmo, pessoal 

do transito que tem que autorizar, mas é favorável com certeza antes que aconteça um 

acidente, porque ali tem uma retinha e o pessoal acaba andando, então com certeza é 

favorável. 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 47/2.017 – da vereadora Claudia A. P. Jung. A vereadora Claudia diz que  



 

 

 

o caminhão do lixo nas comunidades do interior faz o recolhimento de tempos em 

tempo, uma vez por semana, dependendo do cronograma que tem e o lixo seco nessas 

comunidades ele fica naquelas lixeiras brancas com suporte de ferro que tem em várias 

comunidades, até o vereador Altair já tinha solicitado lá num outro ponto então aqui são 

alguns pontos que há a necessidade de ampliação ou de colocação de mais lixeiras 

dessas aí para que o lixo seja colocado no local correto, essa é uma questão muito 

simples, mas é importante que seja percebido isso, porque os moradores pediram isso, 

ali perto da escola tem a questão do próprio centro comunitário que quando acontece os 

eventos é naquele mesmo local que fica o lixo seco, quando é muito não, a própria Nei 

já recolhe e leva embora, mas mesmo assim, a demanda da escola e do centro 

comunitário é grande. A Linha Schitz é em direção ao Norberto Brandt, ao próprio 

Atilio Teixeira que mora lá agora, também o Normélio Henicka, o Élio Henicka, então 

são moradores naquela Linha que não tem um ponto de colocação desse lixo 

corretamente, então a colocação da lixeira vai fazer com que o caminhão também tenha 

uma frequência maior de buscar esse lixo lá e essa outra próxima a entrada de Nova 

Beleza é todo esse trecho que vem seguindo o cemitério, indo até a entrada de Nova 

Beleza, não tem nenhum ponto de coleta ali também, por isso seria interessante também 

que houvesse, esses pontos na maioria deles, aqueles que tem essas lixeiras, com o 

tempo elas vão se deteriorando, então é importante que novos pontos sejam instalados e 

aqueles pontos que existem sejam mantidos ou então sejam ampliados, nesse sentido 

então pede o apoio dos colegas e apoio da administração para atender essa demanda, 

esse pedido dos vereadores. 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 48/2.017 – da vereadora Claudia A. P. Jung. A vereadora 

Claudia diz que esse é um pedido que foi feito pela esposa do seu Valdecir que é a 

Neiva, ela que fica mais em casa e tem a passagem do caminhão do leite na entrada da 

casa deles, é uma entrada bem íngreme e com o passar do tempo o cascalho vai se 

soltando e vai ficando difícil tanto para eles quanto para o caminhão do leite passar e ela 

lhe pediu para buscar esse apoio da administração para passar lá com o cascalho, passar 

o rolo, porque vai precisar compactar para que ele não solte com tanta frequência e 

como íngreme, é um local que frequentemente precisa ser melhorado, não somente para 

acesso deles como moradores, mas também como o caminhão do leite que é uma das 

rendas que eles tem ali, que tenham um acesso melhor, com um pouco mais de 

segurança para quem vai passar por ali, então é nesse sentido que pede o apoio colegas e 

também o apoio da administração para atender essa demanda lá em Zonalta. Não 

havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidente solicita a secretária 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  



 

 

 

 

17/2.017 – Ratifica as alterações realizadas do Protocolo de Intenções, consubstanciado 

no Contrato de Consórcio Público do Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal (CIGA), e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o 

projeto em discussão. A vereadora Claudia diz que vai fazer um comentário somente 

como forma de referencia mesmo. O Projeto de Lei Nº 17 trata do protocolo de 

intenções do consócio público do CIGA, que é o consórcio de informática na gestão 

pública municipal, então é uma questão que já vinha sendo feita também em outros 

anos, é necessário para que se autorize as modificações que o programa vai ter e 

também outras estruturas do próprio CIGA, só por uma questão mesmo de referencia do 

que se trata esse projeto. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto 

para sua primeira e única votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 

Presidente solicita a secretária que faça as leituras das Atas dos Pareceres das 

Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto; Orçamento, Finanças, 

Tributação e Controle de Contas e Trabalho, Legislação Social, Defesa do Consumidor 

e Atividades Privadas do Projeto de Lei Nº 18/2.017 – Altera redação do parágrafo 1º e 

parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 917/2.007 de 27 de junho de 2.007, alterada pela Lei nº 

1.086/2.010, de 19 de maio de 2.010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder vale-alimentação aos servidores ativos. Após as leituras a Presidente coloca o 

projeto em discussão. A vereadora Claudia diz que esse projeto é o que trazia o vale-

alimentação e acabaram na semana passada, mesmo sem ter votação acabou falando um 

pouco sobre ele, mas é o projeto de lei que trazia o vale-alimentação ao valor de cento e 

vinte e um reais, e só volta a frisar que é importante sim todo ganho que o funcionário 

tiver, mas esse daqui não incide no salário base, então ele não vai ter nenhuma 

vantagem, pois todas as vantagens pecuniárias que os efetivos tem de porcentagem 

sobre o salário base não se aplica esse valor aqui, não se soma, mesmo assim é um 

ganho importante e tomara que quanto mais a administração puder ampliar esse vale 

aqui vai ser importante também. O vereador Alcides diz achar importante o vale-

alimentação, como falou na sessão passada fez uma indicação em um mil, novecentos e 

noventa e sete quando o seu Augusto era prefeito para que dessem uma cesta básica e 

depois foi transformado em uma nova lei em dois mil e sete acha, para vale-

alimentação, foi mudado o sistema, e desde lá não foi mudado, mas com certeza é 

favorável, tomara que cada vez venha mais, ainda acha importante, já que foi mudado 

deveria fazer igual a Capinzal, Capinzal é um ticket alimentação, se a pessoa trabalhar 

os trinta dias, ela vai somar os trinta dias, é um incentivo para que ninguém perca dias 

de trabalho e lá o funcionário deve estar ganhando duzentos e poucos reais por mês, isso 

é importante, porque é um incentivo, esse valor não é incluso no salário, então para 

efeito de aposentadoria não vai servir mesmo, então que fosse feito um ticket. O  



 

 

 

vereador Evelásio diz que ia falar sobre isso, porque isso também é uma coisa que lhe 

chama a atenção, acha até que hoje o valor em Capinzal é mais para quem trabalha 

certinho, quem não falta ganha mais, e isso incentiva muito o trabalhador a ir, não é 

qualquer dor de barriga que ele vai pegar atestado, quanto mais participar do trabalho, 

mais vai ganhar, acha que hoje está chegando a quase quatrocentos reais esse vale, então 

acha que o nosso município podia se espelhar nos municípios que tem e está dando 

certo e de repente copiar alguma coisa nesse sentido para aqui também acontecer, 

porque a gente sabe que aqui acontece muita coisa de funcionário com atestado, 

algumas pessoas às vezes faltando trabalho, e isso é uma forma de incentivar o 

funcionário não faltar o que é bom para o município. 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 Luiz diz querer cumprimentar todas 

as mães, todas as colegas vereadoras pela sua passagem no próximo domingo e também 

as mães que estão aqui presentes e todas as piratubenses. A vereadora Claudia deixa um 

cumprimento especial a assessora Ana que está de aniversário, parabenizar todas as 

mães pela passagem do dia das mães e queria citar Mario Quintana nessa fala sobre as 

mães, Mario Quintana tem um poema muito famoso que diz que mãe são três letras 

apenas, o céu também tem três letras, mas nele cabe o infinito e o amor de mãe é 

infinito, ele parte e reparte entre os filhos, entre as pessoas que estão perto e a mãe 

sempre vai ser o alicerce da casa, então falaram muito do dia da mulher na época, pela 

passagem em março e a relação mãe x mulher, essa divisão aí de atividades que as 

mulheres tem na função doméstica, na criação dos filhos, ela faz toda diferença na 

formação das famílias e na formação do cidadão, então por isso uma referência 

importante e já parabenizar e agradecer a nossa própria Presidente pelo carinho que teve 

com nós, mães vereadoras aqui da nossa casa. Gostaria também de comentar uma 

noticia que essa semana foi divulgada que é a questão do recadastramento dos eleitores 

para a próxima eleição, a nossa zona eleitoral, trigésima sétima já começou a fazer em 

Capinzal esse recadastramento e Piratuba entra também na comarca de Capinzal para 

fazer o recadastramento e até a próxima eleição todos os eleitores estarão cadastrados 

para fazer a identificação do voto através da biometria, então é uma questão muito 

importante, a própria reportagem fala da necessidade de eleições mais seguras, de que 

evite fraudes, esse é o objetivo da biometria e tomara que realmente isso faça com que o 

pleito eleitoral, não só aqui, mas num Brasil como um todo seja cada vez mais seguro. 

Também gostaria de comentar que na semana passada fez aquele levantamento sobre o 

trabalho da EPAGRI, sobre aqueles prejuízos que Piratuba vinha tendo e naquele dia 

não falou sobre um dos programas que continua acontecendo, mas que ainda está em 

fase final que é o piqueteamento, que é o programa de piqueteamento com uma média 

de trinta e cinco mil reais para esse ano de dois mil e dezessete finalizando já, com a  



 

 

 

fase de assistência técnica, com a fase de demarcação, com a fase das visitas dos 

técnicos e eram os técnicos da EPAGRI que faziam isso, então realmente não sabe dizer 

como isto está acontecendo, não viu ações ainda, mas é mais uma das questões que no 

futuro é os convênios com o Consórcio Machadinho com a Ege, eles são muito 

rigorosos com todos os documentos, com todos os relatórios e a gente espera que ele 

também finalize bem, com todas as ações definidas, todas as ações executadas para que 

não haja nenhum prejuízo futuro para os convênios. Acompanhou também essa semana 

uma preocupação dos acadêmicos de Joaçaba com a possível mudança do ponto de 

ônibus embarque aqui na cidade, eles pegam o ônibus aqui na frente do Marcão e houve 

uma orientação para que eles pegassem o ônibus todos juntos naquela guarita próximo 

do posto, e eles estavam preocupados, a guarita é um pouco pequena, num dia de chuva 

todos os acadêmicos de Joaçaba ali ficaria complicado, as justificativas são plausíveis, 

aquele ponto onde eles esperam hoje, do ponto de vista legal, não é um estacionamento 

de ônibus e quis deixar registrado isso no sentido de apoiar os acadêmicos e pedir que a 

administração através do departamento de trânsito defina isso para que não haja prejuízo 

para ninguém, nem para o transporte, para o ônibus que está fazendo esse transporte, 

que não deve fazer nada que não seja correto, nem com esses alunos que vão estar aí 

aguardando o ônibus e que tudo se resolva da melhor maneira possível. Aqui foi 

aprovado a poucos dias uma legislação que fala da necessidade de demarcação de 

pontos de embarque/desembarque, então acredita que essa atividade também deva estar 

vinculada a regulamentação dessa legislação, então deixa aqui o seu apoio aos 

acadêmicos para que tudo se resolva e funcione tudo certinho. Também gostaria de 

fazer um comentário em relação na questão das gratificações, o pagamento de 

gratificações e também a relação com os cargos comissionados. Os cargos 

comissionados de uma administração para outra, de um ano para outro eles tem a 

rotatividade, eles são indicações do prefeito, não há nenhuma ilegalidade nesse sentido. 

Na administração passada nós tínhamos uma grande parte das pessoas que ocupavam 

cargo comissionado sendo funcionários efetivos, funcionários efetivos quando eles 

ocupam um cargo comissionado eles passam a receber uma gratificação, pela execução 

de uma função adicional, não está dizendo que isso talvez sozinho seja o responsável, 

mas este é um fato que faz com que muitas pessoas com cargos efetivos recebessem a 

gratificação. Nessa administração a gente tem uma grande maioria de pessoas que são 

ACTs, e se são ACTs vão ter um cargo comissionado direto, não vai ser pago uma 

gratificação para ele, então essa natureza jurídica da contratação e de como vai ser feito 

o pagamento a quem exerce uma função de chefia, de assessoramento, de direção ela vai 

impactar também em como que vai ser feito o pagamento, e queria citar um exemplo, 

um só que é do secretário Giovani, hoje o secretário Giovani Meneghel. O Giovani 

Meneghel era gratificado na administração passada, porque ele é um funcionário efetivo 

e executava uma função adicional lá no departamento de esportes, uma coisa que ele  



 

 

 

gostava de fazer, fazia muito bem feito e ele recebia isso pelo profissionalismo, pela 

capacitação dele, então é só uma questão mesmo de esclarecimento, o porquê que se 

paga gratificações, porque tem mais, porque tem menos, muitas vezes estão 

relacionadas a natureza de contratação dos funcionários, e é isso. O vereador Luiz 

Henrique diz querer deixar os parabéns a todas as mães aqui presentes, de todo o nosso 

município. A respeito da EPAGRI, na semana passada foi solicitado um ofício ao 

secretário de agricultura de como ia ficar sendo realizado esse trabalho e essa tarde 

conversou com ele e ele garantiu que semana que vem estará encaminhando um ofício 

para a câmara com a resposta de como vai ser esse trabalho e garante que nenhum 

agricultor vai ser prejudicado. A respeito da questão da guarita que a vereadora 

comentou, como acadêmico e vereador também foi procurado e solicitado para que 

fosse feita essa mudança, essa mudança ali é como a vereadora falou, pegam o ônibus 

em frente a borracharia do Marcão, mas todos sabem que ali não tem guarita e é um 

local aonde que o ônibus não consegue estacionar, pois é faixa branca e sempre tem 

carro e quando o ônibus precisa parar, para no meio da rua e tranca o trânsito, pode estar 

prejudicando alguma coisa, a entrada na borracharia, ou às vezes até causando um 

acidente, então como foi procurado, naquele mesmo dia, esteve entrando em contato 

com o Like que é do setor de transito e ele garantiu que para fazer a mudança eles vão 

organizar aquela área onde que os acadêmicos de Concórdia pegam o ônibus, pintando 

aquela área, aumentando a faixa amarela e sinalizando com placas para poder estar 

sempre aquele local vago no horário de embarque, esteve também conversando com o 

comandante de Moura a respeito do parecer da polícia, a polícia também é a favor da 

mudança, por questão de dar mais mobilidade ao transito, o único empecilho encontrado 

foi, porque os acadêmicos aceitam a troca de ponto de embarque, só solicitam uma 

guarita e com razão para se chover eles ficarem na guarita, o único empecilho 

encontrado foi que o dono daquele terreno não permitiu, nem sabe quem é o dono, mas 

ele não permitiu que fosse colocada a guarita naquele local, então acha que eles vão 

estar analisando outra forma de conseguir solucionar esse problema. O vereador 

Evelásio diz querer aproveitar a oportunidade para parabenizar as mães, pois domingo é 

o dia delas e sabemos que elas são o maior alicerce da família, todos nós que temos mãe 

sabemos da importância dela. Quer se manifestar mais uma vez em relação a prestação 

de serviço na agricultura, falar em defesa dos agricultores, mais uma vez foi procurado, 

um agricultor com o milho cortado, o milho já está seco, teve oportunidade de filmar, 

fotografar o milho, filmar a situação que se encontra, só para o pessoal saber as 

condições, eles estavam fazendo silagem quarta-feira passada, aí choveu, pararam o 

trabalho para voltar em sequencia, hoje é terça-feira não voltaram mais, ele procurou os 

operadores, um jogou para o outro e o outro disse não poderia fazer, que só faria sábado 

esse serviço, então se nós analisar um milho cortado para silagem desde quinta-feira que 

ele cortou e amontoou, esperar até sábado não ia ter condições de se fazer a silagem,  



 

 

 

documentou isso aí para que os vereadores estarem ciente do que vem acontecendo na 

agricultura e para tomarem uma atitude e cobrarem, cobrar da administração que seja 

feito um trabalho de qualidade, de nível parelho para todo mundo, porque todos 

merecem o serviço na agricultura. Também foi procurado agora em relação ao arrastão, 

golbeação para plantação de pasto, diz que também estão dizendo que não vão 

conseguir fazer para todos, aí um joga para o outro, até pediram se podem pedir a 

palavra na câmara para se manifestar em relação a isso, aí disse que ia se informar como 

funcionava e ia repassar a eles. Outra coisa que gostaria de falar já aproveitando a 

oportunidade, foram questionado pelo hospital para que fosse repassado o lucro da festa 

da abertura da temporada  para o hospital, como da outra vez, então ficaram de ver se 

iam fazer esse pedido em nome de todos os vereadores, então agora solicita que seja 

feito esse pedido para ver se conseguem repassar isso novamente ao hospital. A 

vereadora Marli diz querer parabenizar todas as mães pela passagem do dia das mães 

domingo agora, todas as mães do nosso município, as nossa colega vereadora, a nossa 

Presidente por ter lembrado, as mães que se encontram aqui também. O vereador 

Jhonatan diz querer cumprimentar de uma forma especial as colegas vereadoras que são 

mães, a assessora Ana também e deixar os parabéns e ressaltar a importância da mãe na 

vida da gente, vê o seu caso, desde pequeno sempre só com sua mãe, então sabe a 

importância e o valor que uma mãe tem, todas estão de parabéns e espera que todas 

sejam valorizadas nesse final de semana, da forma que devem ser valorizadas durante o 

ano todo. Diz querer deixar um registro aqui, porque na semana passada andou falando 

alguma coisa do direito dos trabalhadores e consultou o Deputado Federal que tem mais 

afinidade, Deputado Pedro Uczai, ele já se manifestou contra a reforma trabalhista, 

contra a reforma da previdência e durante essas conversas acabaram tendo a ideia e ele 

fez um pedido junto a assessoria, um requerimento de recursos para o nosso município e 

fica feliz em vir aqui anunciar que junto com o seu mandato junto com uma emenda 

parlamentar do Deputado Pedro Uczai conseguiram uma emenda de cem mil reais para 

a saúde de Piratuba, que deve estar sendo repassada aí nas próximas semanas ao 

município, um valor que poder ser gasto com custeio da saúde, então abre um leque 

muito grande para estar sendo aplicado esse dinheiro, acredita que vem para auxiliar e 

muito a saúde do nosso município. O vereador Alcides diz também querer parabenizar 

todas as mães, gostaria muito de ter sua mãe viva, mas infelizmente não tem, feliz de 

quem tem uma mãe viva para estar ao lado dela. Gostaria de pedir aos vereadores se 

juntos não poderiam mandar um oficio para o Deinfra para que façam essas roçadas nas 

beiradas do asfalto que dá acesso Piratuba à Capinzal, que está horrível, porque algumas 

vezes fez em seu nome e deu certo e outras vezes não deu, e fazer em nome da câmara 

de vereadores, de repente juntos tem mais força, então seria esse pedido. Também quer 

aproveitar a oportunidade e comentar de novo sobre a EPAGRI e sobre os serviços, 

porque já foi procurado, bastante gente reclamando da parte de fazer silagem e isso e  



 

 

 

aquilo e comentou na semana passada na palavra livre que a administração começou 

perdendo tirando a EPAGRI daqui, e acha que perdeu bastante, quando a gente coloca 

um filho na escola ele não sabe fazer nada, então é a mesma coisa com um funcionário, 

não desprezando todos os funcionários que estão aí, foram contratados, que Deus ajude 

que amanhã ou depois estejam a todo vapor, mas a administração quando começou a 

trabalhar deveria ter ao menos deixado, colocado alguém ao menos que tivesse prática 

no serviço, para não estar acontecendo o que está acontecendo hoje, porque o vereador 

diz que não está perdendo nada, porque não tem lavoura, mas quem tem lavoura, quem 

precisa fazer silagem, precisa vender o leite, ele está perdendo com isso hoje, isso é 

ruim, é ruim para a própria administração, pois estão cobrando deles, não do vereador, 

eles vem contar a história para o vereador, e isso é ruim, não deveria estar acontecendo 

isso aí, deveria ser corrigido, troca, coloca funcionários que tem condições de irem lá e 

fazer o serviço, então acha que deveriam tomar uma providência para que não matasse 

tudo, porque depois não tem mais jeito, o milho secou não da mais silagem, tem que 

estar no ponto, não trabalha com isso, mas quem trabalha sabe. O vereador Altair diz 

querer parabenizar a todas as mães, pois só quem tem sua mãe sabe o valor que ela tem. 

Também queria falar a respeito dos tratores, não duvidando das palavras do colega 

Evelásio e do Alcides, porque se está acontecendo isso aí tem que ser cobrado, porque é 

da agricultura e sabe a falta que faz não fazer a silagem na hora certa para o pasto, só 

que sente que tem muita politicagem no meio. Tem visitado os agricultores e tem 

bastante politicagem no meio, mas temos que cobrar mesmo, se está acontecendo isso aí 

tem que tirar foto, e tem que trazer para verem, é isso aí. A Presidente diz querer deixar 

os parabéns para a assessora Ana, pedir para que Deus dê bastante saúde para ela, 

desejar muitas felicidades pela passagem do seu aniversário, Deixar também seu abraço 

fraternal a todas as mães, mães de coração, mães de sangue, mas são todas mães. Na 

próxima terça-feira não haverá sessão, porque temos cinco terças nesse mês, então 

suspendemos a sessão da semana que vem. 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 

09 de Maio de 2.017. 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes      

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              
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