
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.219  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos dezenove dias do mês de setembro 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 12/09/2.017. 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 Liberação de Recursos, Ofício Nº 30/2.017 – da Secretaria 

Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação – Resposta Ofício CV/184/2.017 – 

Solicitação da vereadora Marli Buselato. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 303/2.017 – 

Resposta do Ofício CV/179/2.017 – Solicitação da vereadora Claudia A. P. Jung, Ofício 

Nº 312/2.017 – Solicitação de Uso do Espaço da Câmara para a realização de Audiência 

Pública referente a Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2.017, dia 26/09/2.017, às 

16:00 horas, Ofício Nº 313/2.017 – Encaminha Leis 1.415 e 1.417/2.017, Mensagem Nº 

45/2.017 – do Projeto de Lei Nº 39/2.017 – Dá nome ao Ginásio de Esportes da Escola 

Amélia Poletto Hepp. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 76/2.017 – Solicita que seja 

feita duas Lombadas no Acesso Sul – do vereador Luiz C. Gomes, Indicação Nº 

77/2.017 – Solicita que seja implantado um Programa de Incentivo aos Agricultores 

para manter limpa as beiradas das estradas – do vereador Evelásio Vieira, Indicação Nº 

78/2.017 – Solicita que seja reaberto o Bar com a Cancha de Bocha no Ginásio 

Municipal de nossa cidade – do vereador Luiz C. Gomes. ORDEM DO DIA: Em 

seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 76/2.017 – do vereador Luiz 

C. Gomes. O vereador Luiz Gomes diz que já tinha feito essa indicação no inicio do 

mandato, está repetindo porque foi procurado novamente, pois ninguém passou lá para 

fazer e já aconteceram três acidentes esse ano naquele trecho entre o Neri de Oliveira 

até o Noir, e também os rapazes da mecânica já tinham lhe procurado para fazer uma 

lombada ali também, está sendo construído um edifício e vai ter mais oito apartamentos, 

vai ter mais oito famílias morando ali e tem saída por duas ruas ali, do seu Dionisio 

Carvalho e outra e todas saem no acesso, então fica muito perigoso, sendo assim 

gostaria que fizessem um planejamento, mas na sua opinião precisa de duas lombadas,  



 

 

então gostaria de ter o apoio dos nove vereadores para que fosse aprovada a 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 

77/2.017 – do vereador Evelásio Vieira. O vereador Evelásio diz que esse é um pedido 

que faz a secretaria de agricultura, para que tenha um programa de incentivo aos 

agricultores que confrontam com a geral para que eles limpem essas beiradas de estrada 

porque o mato está tomando conta e isso pode causar acidentes. As estradas que dá 

acesso às comunidades do interior já são um pouco estreita e daí o mato acaba entrando 

para dentro e pode ocasionar um acidente, tem lugar que carro grande acaba enroscando 

nas beiradas, então para que seja feito esse trabalho aí acha que a solução seria a 

secretaria implantar um modo que venha beneficiar os agricultores para que eles façam 

essa limpeza, essa roçada para ter melhor acesso, então pede o apoio aos colegas para 

essa 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 78/2.017 – do vereador Luiz Gomes. O vereador Luiz Gomes diz que essa 

outra indicação é a respeito ali do ginásio de esportes, que tem aquela cancha de bocha 

em baixo e está parada faz mais de um ano e foi procurado por diversas pessoas aonde 

que na nossa cidade não tem nenhuma cancha para o pessoal se divertir e passar horas 

de lazer, então eles tem que ir até no Ipira para jogar, então que fosse reaberto o bar que 

tem ali também, gostaria de ter a colaboração dos nobres vereadores para aprovação. O 

vereador Jhonatan diz concordar plenamente com o vereador Luiz, inclusive lembra que 

uma vez teve uma licitação para a exploração do bar, foi feito a um real para aparecer 

alguém para pegar, então de repente o giro econômico do bar não seja o suficiente para 

estar reabrindo, mas acha fundamental, ainda mais que Piratuba é referencia no jogo de 

Bocha, então acha fundamental dentro da cidade ser reaberta essa cancha, é totalmente a 

favor. O vereador Alcides diz que também acha que deve ser reaberta o quanto antes, 

porque na verdade Piratuba no domingo, não tem um bar não tem nada, então as pessoas 

não tem onde ir, e tendo ali a cancha, a bodega, o bar, o pessoal vai ter onde ir, porque 

hoje o nosso pessoal não tem onde ir tomar uma cerveja, um refrigerante, passar o 

tempo, ou fica dormindo em casa, então tem que ter um esporte, alguma coisa, é 

importante e que abra o quanto antes. O vereador Luiz Henrique diz que ficou sabendo 

que a poucos dias passou pelo processo de licitação e acha que um rapaz lá do Ipira 

ganhou a licitação, sabe que ele ganhou ali nos horários do futsal, agora não sabe se é na 

parte de baixo é junto. O vereador Luiz Gomes diz que é separado. 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 para 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 37/2.017 – 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2.018 à 2.021. Após as leituras a 

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



 

 

coloca o projeto para sua primeira votação o qual foi aprovado 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 38/2.017 – Abre crédito especial por conta de 

anulação parcial de dotação orçamentária e do excesso de arrecadação do orçamento 

vigente no valor de R$ 39.200,00. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira 

votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente solicita a 

assessora 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 Complementar Nº 004/2.017 – Projeto de Lei substitutivo ao Projeto de Lei Nº 

36/2.017, de 25 de agosto de 2.017, que Dispõe sobre o Exercício da Atividade de 

Agente de Combate a Endemias e dá outras providências. Após as leituras a Presidente 

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

projeto para sua primeira votação o qual foi aprovado 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 Complementar Nº 005/2.017 – Altera a redação da 

Lei Nº 270/93, de 21 de Dezembro de 1.993, que Institui o Código Tributário do 

Município de Piratuba e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o 

projeto em discussão. O vereador Alcides diz achar que esse é um projeto muito 

importante, para quem conheceu Piratuba sem coleta de lixo e agora tem esse serviço, e 

está sendo cobrado só agora esse serviço que a tempo já tem sido feito, tomara que não 

aconteça de num futuro ter um lixão por aí, então acha que a taxa que está sendo 

colocada é bem baratinha, lá no bairro aonde mora não fica nem um lixo, quando é dia 

do caminhão recolher ele passa, então é importante, e é favorável ao projeto. O vereador 

Jhonatan diz que a gente nunca quer pagar mais taxas, só que a taxa do recolhimento do 

lixo além de ser uma questão que considera, que cada um tem que ser responsável pelo 

seu próprio lixo, eu gerei meu lixo, tenho que dar um destino para ele, então partindo 

desse pensamento acredita que a partir do momento que a gente deixa para que o poder 

público tenha que recolher, nada mais justo que estar cobrando por este serviço, afinal 

de contas o único imposto que fica todo para o município é o IPTU, que dá uns 

trezentos e poucos mil reais ao ano e o gasto com o recolhimento do lixo chega a quase 

quinhentos mil reais, aproximadamente quatrocentos e oitenta no nosso município, 

então vem para diminuir um pouco esse gasto que é feito hoje só para recolher o lixo e 

também de forma justa, quem produz pouco vai pagar pouco, vai ser calculado através 

do tamanho de área construída e quem é o grande gerador de resíduos com certeza vai 

estar pagando mais, quem tem uma área construída maior que o pequeno, então por 

conta de tudo isso é totalmente a favor do projeto. 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. A vereadora Claudia diz que gostaria de fazer 

uma solicitação para a prefeitura, conversou também com o Giovani sobre essa questão 

do terreno próximo a Rua Ceará e a informação que recebeu e com mapa inclusive de 

uma medição que a Amauc fez dessa sobra de terreno e a prefeitura não encontrou 

informações desse terreno lá, que realmente não é público, ele é uma área de sobra de 

terra e gostaria então que fosse encaminhado outro ofício à Prefeitura pedindo que a 

Prefeitura levante informações sobre uma área de sobra de terra naquele espaço e se 

essa área de sobra tem alguma vinculação com algum dono ou realmente ela está lá 

sobrando. São informações um pouco mais detalhadas sobre aquela área ali, sobre a 

medição dos terrenos daquela área que se realmente há uma sobra e se houver uma 

sobra, como essa informação que teve a partir da Amauc que a Prefeitura busque a 

forma correta e legal de fazer com que esse terreno passe a ser do município. O 

vereador Luiz Henrique diz querer aproveitar só para reforçar o convite de que amanhã 

terá uma mateada com encontro de gaiteiros na Praça do Ferroviário. Também quer 

deixar registrado aqui que final de semana ocorreu o primeiro passeio cicloturístico do 

nosso município, quer deixar os parabéns a todos os organizadores, foi um evento que 

movimentou a nossa cidade e todos estão de parabéns e também como todos devem ter 

visto veio devidamente todo pilchado hoje para a nossa sessão em forma de representar 

todos os gaúchos e gaúchas do nosso município, de sangue ou de coração, faz parte a 

mais de dez anos do CTG Integração do Vale, admira muito essa tradição, é uma cultura 

muito linda e digna de todo respeito, é uma cultura que não é muito divulgada 

infelizmente no nosso país, em questão das grandes emissoras, televisão, eles preferem 

divulgar outros eventos que não gosta de citar que tem várias pessoas que apoiam, não é 

contra nada, mas às vezes dão péssimos exemplos na TV em horário nobre e não 

mostram tantas culturas bonitas que tem no nosso país. O vereador Jhonatan diz achar 

muito interessante deixarem registrado amanhã a passagem do dia do gaúcho, dia vinte 

de setembro. A cultura gaúcha é muito forte, principalmente aqui na nossa cidade, não 

participa de CTGs, grupos de danças e tudo mais, mas acha que é um valor incalculável 

esse trabalho que CTGs vem fazendo, os grupos de danças folclóricas gaúchas também, 

estar mantendo a cultura gaúcha acessa no nosso município. Quer deixar registrado aqui 

novamente um critica em relação a audiência pública, às quatro da tarde aqui na câmara 

de vereadores de novo uma audiência pública, isso aí é complicado, ninguém vem, é 

horário comercial, está todo mundo no trabalho, um que outro tem a possibilidade de 

conseguir vir, se não ninguém vem. Já batia muito em cima disso, não agora, vem de 

tempo, acha que se é audiência pública para a população mesmo, tem que fazer às sete 

da noite no horário que todo mundo pode realmente estar participando, agora se nem às 

sete da noite não vier ninguém, aí pode colocar em qualquer horário mesmo porque não  



 

 

vai fazer diferença. Quer também pedir um ofício de encaminhamento para a secretaria 

da cidade pedindo a melhoria e manutenção das Ruas do Bairro Verde, pois esteve lá 

semana passada e principalmente na segunda vila está bem complicada a questão das 

estradas lá, então acredita que está na hora de dar um tapa, está na hora de chegar lá e 

dar uma boa melhorada. O vereador Alcides diz que a primeira indicação do vereador 

Luiz passou meio na corrida e não deu tempo de falar, de se ajeitar aí, mas diz que está 

preocupado com tanta lombada aqui no município, a gente sabe da situação ali que é 

delicada, pois o pessoal corre, não respeitam, foi favorável e para tudo aquilo que for 

para melhorar vai ser sempre favorável, mas acha que amanhã ou depois tem que tomar 

uma providência e colocar um radarzinho na cidade, porque aquele que não respeita o 

transito vai pagar, enquanto não começarem a pagar ninguém vai respeitar, porque os 

carros reduzem as velocidades nas lombadas e as motos passam que se a gente estiver 

com a porta aberta elas entram dentro do carro, eles não respeitam a gente, em cima da 

faixa de pedestre, seja aonde for, então alguma coisa mais rigorosa tem que colocar e 

um radarzinho não é tão caro, uma sinaleira eletrônica ou lombada é cara, então vamos 

ver nessa temporada como que vai, até lá de repente tem que tomar outro rumo. A 

Presidente diz querer deixar registrado aqui nessa casa que dia dezessete aconteceu o 

primeiro desafio de Termas de Piratuba de cicloturismo, organizado por um grupo de 

Piratuba – Bikeclube e com apoio da Termas, Prefeitura e outras entidades e comércio, 

foi um grande evento aonde o membro Gederson Longo faz parte desse clube, ele que 

ajudou organizar juntamente com os demais, então desejar a eles os parabéns, dizer que 

isso é um incentivo para a saúde, para a família e é um passeio diferente, acha que deve 

acontecer mais. Hoje é dia de Nossa Senhora da Salette e como é católica, vamos pedir 

a ela que mande chuva para nós, que ela interceda por nós, que rogue por nós e no mais 

desejar a todos uma ótima semana e que Deus acompanhe a cada um de nós.    

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 19 de Setembro de 2.017. 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  

                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


