
 

 

 

 

ATA Nº 2.218  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos doze 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 05/09/2.017. 

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: Convite da 

AVAUC para Curso de Redação Oficial e Comunicação Oral e Escrita no ambiente de 

trabalho. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 42/2.017 – do Projeto de Lei 

Complementar Nº 04/2.017 – Projeto de Lei substitutivo ao Projeto de Lei Nº 

036/2.017, de 25 de Agosto de 2.017, que Dispõe sobre o Exercício da Atividade de 

Agente de Combate a Endemias e dá outras providências, Mensagem Nº 43/2.017 – 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, Mensagem Nº 44/2.017 – 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. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 74/2.017 – Solicita a colocação de uma Guarita em frente à Propriedade de 

Seu Neri de Oliveira no Acesso Sul – da vereadora Marli Buselato. Indicação Nº 

75/2.017 – Solicita Pavimentação, sistema de coleta de esgoto e de água da chuva nas 

Ruas: Bavária, Suiça e dos Alpes – da vereadora Claudia A. P. Jung, Moção de Apelo 

Nº 03/2.017 – Apelam para que seja modificado o Trevo da BR 153 e feita às melhorias 

precisas, como iluminação e outros. ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente 

coloca em discussão a Indicação Nº 74/2.017 – da vereadora Marli Buselato. A 

vereadora Marli diz que tinha comentado na sessão passada que tinha pedido para fazer 

uma guarita ali na frente do Seu Neri, tem bastante criança que espera o ônibus e o 

horário do ônibus é meio dia e quarenta, tem dias que ele passa cinco para uma, uma 

hora e as crianças ficam no sol, não tem nem uma árvore para ficar na sombra, nada e 

quando fizeram a guarita do lado de baixo, passou e pensou que eles iam fazer lá em 

cima também, mas daí não fizeram lá em cima, porque criança é criança, não da para 

deixar essas crianças nesse sol, agora vem o verão e mesmo nos dias de chuva, estão lá  



 

 

com uma sombrinha esperando o ônibus, então pede a colaboração dos colegas 

vereadores para a aprovação da indicação. O vereador Luiz Gomes diz ser favorável, 

tanto que na gestão passada também tinha feito o pedido, aonde que tinha uma guarita 

ali perto do seu João Machado aí foi tirada e colocaram só uma, quando eles fizeram ali 

também achou que eles iam por lá em cima, porque lá nos dias de chuva estão os pais 

com as crianças com guarda chuva esperando as crianças para pegar o ônibus e no calor 

também, então tem que ser feita, é favorável e espera que eles atendam. 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 75/2.017 – da 

vereadora Claudia A. P. Jung. A vereadora Claudia diz que como cita no texto da 

indicação, alguns moradores dessas ruas lhe procuraram, Rua Bavária, Suiça e dos 

Alpes, são bem próximas a Avenida Frederico Laske, mas tem uma direção mais direta 

com a Rua Tirol, que foi asfaltada agora a poucos meses e a queixa dos moradores 

daquele local, é no pedido da pavimentação, do asfaltamento dessas ruas, algumas ainda 

são de estrada de chão, mas principalmente a questão do esgoto, o esgotamento da água 

que corre na rua não há tubulação e do esgoto público também, então é um pedido deles 

para que essa questão seja resolvida o quanto antes e no futuro a questão da 

pavimentação dessas ruas também, está bem feio, deu uma passada por lá e tem lugares 

que na beirada da rua fica correndo ou então empossa água das valetas e não tem por 

onde escoar. Pelas pesquisas que esteve fazendo também é possível, viável e fácil fazer 

a ligação da tubulação dessas três ruas para a Rua Tirol ou para a Avenida Frederico 

Laske, que são duas ruas que já tem essa coleta da água da chuva e do esgoto, então no 

futuro com certeza todo esse material vai ser levado para a estação de tratamento de 

esgoto e fazendo isso agora ali, tira da rua aquilo que é indesejável e é uma questão de 

investimento em saneamento básico que numa área próximo ao Parque Termal, numa 

área residencial, próxima inclusive do Rio do Peixe deve ser olhado com atenção, então 

por isso pede o apoio aos nobres vereadores para que seja aprovada essa indicação e que 

a administração atenda o pedido deles, inicialmente o pedido desse sistema de coleta e 

tubulações e mais tarde quem sabe a pavimentação asfáltica aí nessas três ruas também. 

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

aprovada por unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão a Moção de Apelo 

Nº 03/2.017. O vereador Jhonatan diz que acredita que na verdade ficou meio estranha 

essa moção porque não diz qual o Trevo que é, só fala da BR 153, aí fala do Município 

de Irani, mas como melhor referencia seria Concórdia, então acredita que seria mais 

fácil colocar entroncamento da BR 153. O vereador Alcides diz que na verdade quando 

falou esses dias falou do Trevo que dá acesso à Peritiba, Ipira, Piratuba e Alto Bela 

Vista, até deu uma lida e não notou, mas aqui fala que dá acesso a Irani aí fica meio 

complicado, só tem que mudar aqui para acesso á Peritiba, Piratuba, Alto Bela Vista, 

acesso à 153, no Km tal, deve ter em algum lugar, tem que pedir para alguém que tenha 

conhecimento. A Presidente coloca que vai colocar para votação com essas correções, aí  



 

 

 

ela corrige para depois os vereadores assinarem. Então a Presidente coloca a Moção em 

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

Projeto de Lei Nº 34/2.017 – Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com o 

16º Festival de Danças da Terceira Idade. Não havendo nada a discutir a Presidente 

coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 35/2.017 – Altera redação do artigo 

1º da Lei 1.402/2.017, de 27 de agosto de 2.017, que autoriza a realização de convênio 

intermunicipal e dá outras providências. Não havendo nada a discutir a Presidente 

coloca o projeto para sua segunda 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 Gomes diz que a vereadora Marli pediu 

para fazer a guarita, e já fez umas três vezes essa indicação, mas vai pedir mais uma vez 

para fazer uma ou duas lombadas no Acesso Sul, porque andou acontecendo acidente 

essa semana de novo, bateram num carro parado perto do Noir e antes que aconteça uma 

tragédia é bom fazer, então fazer duas lombadas, uma perto da casa do Noir e uma ali 

perto da Mecânica de Moto. A vereadora Claudia diz querer deixar o seu pesar para a 

família do Dr. Mario Wobeto, falecido, que foi enterrado hoje, uma pessoa que prestou 

muitos serviços para a saúde piratubense  e com certeza atendeu muitos de nós e de 

nossas famílias, então quer deixar aqui essa lembrança em relação a ele também. 

Gostaria também de pedir um ofício para a Prefeitura, lá em abril fez uma indicação 

pedindo que fosse construída a calçada e passeio naquele trecho em Lageado Mariano 

entre a antiga loja e a escola e logo depois daquilo o Walter Meneghel fez uma melhoria 

no terreno do lado, abriu, ficou bom, ficou bonito e melhorou inclusive a condição de 

espaço para poder fazer essa calçada, só que até agora não sabe a quantas anda, não sabe 

se vai haver possibilidade, gostaria de um ofício a Prefeitura então perguntando se há 

alguma previsão, se há alguma possibilidade de se construir essa calçada, 

principalmente porque o terreno agora próximo ali, já deu as condições de espaço para 

ser construída essa calçada. O vereador Luiz Henrique diz também querer deixar a sua 

simples homenagem ao Dr. Mario que foi um servidor público do nosso município, 

tantas pessoas ele atendeu, seus sentimentos a toda a família. Quer deixar registrado 

aqui também que esteve participando do encontro de corais, no almoço, e quer dar os 

parabéns aos organizadores, um ótimo almoço, muito bem organizado. Também no 

domingo de manhã tivemos a cavalgada organizada pelo CTG Integração do Vale, 

tivemos aproximadamente cinquenta participantes, então agradecer também a 

participação de todos os cavaleiros do município e tiveram a participação de alguns 

cavaleiros do município de Alto Bela Vista. Quer também registrar aqui um convite, 

que amanhã terá uma mateada na praça do Ferroviário, em função da semana 

Farroupilha, também convidar para Sexta-feira o Costelão do CTG Integração do Vale 

no Centro de Eventos, após o jantar vai ter uma música para quem quiser dançar e no  



 

 

dia vinte que é o dia do gaúcho também vai ter uma mateada e encontro de gaiteiros na 

Praça do Ferroviário. O vereador Evelásio diz querer reforçar uma indicação que foi 

feita pela vereadora Claudia, em maio, uma melhoria na entrada de um agricultor em 

Zonalta, o Valdecir e a Neiva de Aguiar, eles acabaram procurando o vereador 

novamente pedindo para que movesse alguma ação em conjunto com os colegas 

vereadores para que seja feita a entrada deles, está em precárias condições, segundo eles 

não tem mais condições do leiteiro entrar para pegar o leite, já está querendo deixar de 

passar na propriedade para recolher o leite e acha que já faz um bom tempo que foi feita 

essa indicação, faz mais de quatro meses, então acha que já poderia ter sido feita essa 

melhoria, então vai aproveitar que foi trocado o secretário de obras e fazer um pedido 

para que os vereadores dêem essa força para que seja feita essa melhoria na propriedade 

deles. Também quer deixar um pedido para que seja feita uma indicação para implantar 

um programa de incentivo aos agricultores para manter limpa as beiradas de estrada, 

para que seja roçada as beiradas de estrada porque está ficando precária a situação, as 

estradas principalmente de acesso às Comunidades, o mato está tomando conta nas 

beiradas de estrada, então acha que era bom a prefeitura tomar uma medida 

incentivando os agricultores para que limpem essas beiradas de estrada. A vereadora 

Marli diz querer deixar sua homenagem a família do Dr. Mario, que muito serviu ao 

nosso município, que Deus dê o descanso a ele, pois chegou o dia dele, cada um tem seu 

dia e é assim. O vereador Alcides diz querer deixar um convite aos demais vereadores, 

porque na verdade não é Presidente de nenhuma comissão, mas nós temos o PPA que 

está aí e deve ser discutido com todos os vereadores porque aqui fala de educação, obra, 

trabalho, tudo, então é direito de qualquer um participar dessa comissão para discussão 

e de repente se alguém quiser fazer alguma emenda é a hora, então fica o convite aí. 

Também quer que enviem um ofício ao Deinfra, porque se a gente não pede aqui esse 

acesso à Capinzal o mato está tomando conta da estrada de novo, então que façam uma 

roçada aí, pois estamos chegando numa época de temporada, veraneio, que fosse feita 

essa roçada para dar uma caprichada no acesso Piratuba à Capinzal. Também coloca que 

fez uma indicação para que fosse dada uma arrumada na Ponte que dá acesso a 

Propriedade do Seu Anselmo Pacheco, de repente mandar um ofício para a secretaria de 

obras, porque eles andaram colocando umas pranchas, porque o leiteiro não quis mais ir 

lá, parece que não queria mais passar a ponte, o vereador Luiz tem conhecimento 

porque ele foi lá também, até acha que ele falou com o prefeito, então era bom que 

descem uma arrumada antes que caia um caminhão lá. A Presidente diz também querer 

deixar registrado aqui nessa casa os sentimentos à família do senhor Mario Wobeto, o 

qual trabalhou junto com ele na área da saúde, fez um bom trabalho e com certeza está 

num bom lugar porque ele merece. Parabenizar também os organizadores da cavalgada 

que tiveram domingo, foi muito bom, é parceira para isso, gosta e vai estar sempre 

apoiando, foi bem organizado. Temos festa em Linha Maratá, domingo, lá na 

comunidade do senhor Edenir Martinazzo, é uma festa de igreja Nossa Senhora da  



 

 

Salette e estão todos convidados, quem puder se fazer presente. Tem também almoço no 

Mariano de Kerb da Evangélica, no valor de trinta e cinco reais e a tarde tem matinê.   

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 12 de Setembro de 2.017. 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


