
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.120 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2.015. 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 18:00hrs 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. Marli Nadir Ubiali Buselato. 

Esta verificando de que há quorum 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 secretária que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 

16/06/2.015. Após a leitura coloca a mesma em discussão. Não havendo nada a discutir 

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

Presidente solicita que a secretária faça as leituras das Correspondências. DE 

DIVERSOS: Ofício do Gabinete do Deputado Estadual Romildo Titon, Ofício de 

Liberação de Recurso, Convite para Assembleia Geral da AVAUC, Ofício do 

BADESC. DO EXECUTIVO: Projeto de Lei Complementar Nº 03/2.015 – Regula o 

parcelamento do solo para fins urbanos, na zona rural, na forma de condomínios 

horizontais, loteamentos e chácaras de lazer e recreio e condomínios empresariais para 

uso comercial, logística e serviços, Projeto de Lei Nº 23/2.015 – Abre crédito 

suplementar por conta da anulação parcial ou total no valor de R$ 20.000,00 e do 

superávit financeiro no valor de R$ 40.000,00, totalizando R$ 60.000,00 e dá outras 

providências, Projeto de Lei Nº 24/2.015 – Cria preços públicos pela utilização a titulo 

precário e por tempo determinado de espaços físicos e equipamentos do Parque 

Municipal de Eventos e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 

12/2.015 – Solicita que sejam colocadas Lombadas no Acesso Sul – do vereador Luiz 

Gomes, Indicação Nº 13/2.015 – Solicita que sejam colocadas guaritas no Acesso Sul. – 

do vereador Luiz Gomes. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em 

discussão a Indicação Nº 12/2.015 – do vereador Luiz. O vereador Luiz diz que sobre 

essa indicação, não se recorda muito bem, mas acha que a vereadora Marli e o vereador 

Anildo já solicitaram, não lembra se foi por indicação ou requerimento, mas foi 

procurado pelo seu Noir e pelo Joel, e o Noir lhe falou que já causou dois acidentes em 

frente a sua casa, onde bateram no seu carro estacionado e na semana passada ou 

retrasada houve um acidente e até morreu um cavalo atropelado e os carros passam ali 

em alta velocidade, porque é uma reta grande, principalmente a noite, então queria que 

fizessem lombadas ou colocassem redutor de velocidade para que não ocorra um 

acidente mais trágico e sempre tem crianças por ali andando e é perigoso porque os  

carros passam em uma velocidade tremenda mesmo, então gostaria da colaboração dos  



 

 

colegas para ser aprovada a sua indicação. O vereador Celso diz que haja válida a 

indicação, mas é preciso ter um pouco de cautela ao colocar todas essas lombadas, 

porque depois vem e reclama que são muitas lombadas, e no seu ver uma lombada ali já 

ajudaria, essa mais para cima, porque ali realmente os carros aceleram um pouco mais 

por ser uma reta, então poderia ter uma lombada, mas mais para baixo não teria tanta 

necessidade, porque os motoristas já estarão mais devagar ali. O vereador Luiz diz que 

na verdade fica até chato, porque nós vamos encher a nossa cidade de lombadas, mas é 

o único jeito do pessoal respeitar, principalmente os motoqueiros, porque a gente vê que 

depois que foi colocada essas lombadas na avenida, todo mundo reclamou, mas 

terminou os acidentes. O vereador Alcides diz que tudo que é para a segurança é 

favorável, e também é da opinião que uma lombada ali chegava, e comentando sobre 

acidentes mesmo com as lombadas tem muito motoqueiro que ainda ultrapassa os carros 

em cima das lombadas, se o motorista não tiver atento, e cuidar pelo retrovisor, é bem 

perigoso que haja um acidente porque os motoqueiros não querem nem saber, eles voam 

nas lombadas, então acha que a polícia deveria pegar e fazer rondas, e também olhar 

pelas câmeras e multar esse pessoal, aí quem sabe doendo no bolso eles iriam começar a 

andar mais devagar e não ultrapassar tanto nas lombadas, porque tem câmeras em quase 

todos os pontos que tem lombadas, aqui em baixo perto da rótula, lá perto da lotérica, 

então é só pegar e começar a multar porque aí quem sabe eles andam mais devagar, mas 

com certeza é favorável a indicação. O vereador Anildo diz que acha que quem vai da 

cidade para o balneário, após a ultima lombada na avenida, também caberia mais uma 

lombada em torno dos hotéis, naquela baixada ali o pessoal também anda bastante, 

então mais uma lombada nessa avenida ia bem, teria que escolher um lugar, porque 

ficou longe o espaço da ultima lombada até sair lá no balneário, então acha que ali 

também ia bem mais uma. A vereadora Ivanete diz que já fez uma indicação para que 

seja feita uma lombada próximo a quadra de areia. O vereador Celso diz que já foram 

colocadas as lombadas, irá ser feito mais três lombadas ali para baixo onde já tem as 

placas. O vereador Ivo diz que só complementando que o vereador Pipo e o vereador 

Celso falaram, são três lombadas, tem três placas ali e aí com certeza vai solucionar o 

problema, e se falando em lombadas, quem acompanhou a legislatura passada se pedia 

muita lombada, principalmente na Primeiro de maio e também na Avenida e felizmente 

foi feito, acha que está lá, e se piorou para o motorista em compensação para o pedestre 

melhorou e muito, então a menos risco de acidentes e principalmente de ser alguém 

atropelado, na avenida há umas queixas que elas deveriam ser readequadas e parece que 

há um projeto para se fazer essas readequações onde é muito íngreme o inicio dela e 

quanto as lombadas lá no acesso sul, talvez uma lá é interessante porque o pessoal vem 

de cima em muita velocidade, mas também acha que quando começa a se afastar da 

cidade, talvez até para não ser um custo tão alto que se colocassem aqueles 

sinalizadores, redutores de velocidades, que é uma forma rápida de se fazer e com 

menos custo, mas é favorável a lombada, ao menos uma e também em frente ao  



 

 

Mercado da Preta também acha que deveria ter uma lombada, principalmente por causa 

da pracinha, então acha que lá seria de bom agrado, na verdade todo mundo gosta de 

lombada, todo vereador tem um local para indicar. O vereador Sady diz que também é 

favorável a indicação, mas ali na entrada do balneário, onde tem aqueles taxões, ali 

também acha que caberia uma lombada, porque quem vem de lá para cá não respeita os 

taxões, então sabe se já está no projeto ou não, mas acha que ali caberia bem uma 

lombada, mas o prefeito que faça uma análise. O vereador Alcides diz que o vereador 

Ivo comentou que irão reestruturar essas lombadas da avenida, tirar um pouco, mas acha 

que tem que deixar assim, porque assim eles já não respeitam, imagina se deixar elas 

menores. 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 13/2.015 do vereador Luiz. O vereador Luiz diz que foi procurado pelos 

moradores do Village e das casas novas que foram construídas lá em cima porque não 

tem nenhuma guarita de ônibus, tem todos os estudantes, crianças e com essas chuvas as 

mães tem que ficar lá com guarda-chuvas aguardando até passar o carro, então ali aonde 

tem o loteamento village daria para fazer uma guarita, e lá perto do Noir tem umas 

quatro casas, ali em todas as casas tem crianças e as crianças tem que subir até lá em 

cima no Neri de Oliveira esperar lá, ficar aguardando com chuva, com guarda-chuva 

esperando até que vem o carro trazer eles na aula, então pede que seja feito no mínimo 

umas duas guaritas ali, que já solucionaria o problema daquele pessoal. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após 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 22/2.015 – Autoriza o 

ingresso do Município de Piratuba no Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal – CIGA e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o 

projeto em discussão. O vereador Celso diz que esse projeto é um projeto de praxe, não 

envolve nem gastos do município, apenas é preciso autorização. O vereador Ivo, diz que 

também é favorável e como diz o vereador Celso por enquanto não tem despesas, 

somente estamos autorizando o ingresso do município no consórcio público de doze 

municípios, que é formalizado pela Fecam e somente vai ter despesa a partir do 

momento que se fizer algum contrato contratando algum serviço, mas aí também é 

avaliado pela câmara esse segundo projeto quando vier para a contratação, mas 

analisando a grosso modo, um serviço sendo contratado por doze municípios ou por um 

município a tendência é ser bem mais econômico para cada município, então se precisar 

contratar esses serviços só vem a fazer economia para o nosso município e para os 

outros também. 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 convidam os mesmos para 

participarem mais nas sessões e também agradecem a Deus por esta sessão. A vereadora  



 

 

 

Ivete diz ao secretário Vianei para não esquecer o serviço que lhe pediu lá em cima, 

porque cada vez que vai caminhar o pessoal lhe cobra. O vereador Alcides diz querer 

fazer um agradecimento ao secretário Vianei, pois precisava de um serviço e a secretaria 

de obras não podia fazer, então pediu para o secretário e ele foi lá e fez o serviço, então 

parabéns, continue assim. O vereador Luiz diz ao secretário Vianei que as máquinas 

estão lá em cima no Bairro Industrial e está ficando bonito lá, ontem foi feito um 

serviço que até o vereador diz que já havia cobrado o Sueliton várias vezes, porque as 

laranjas que era espremidas lá no moedor eram tudo jogado lá e apodreciam lá a céu 

aberto  e ontem foi aberto um valo, aberto um buraco atrás e agora vai ser jogado lá, 

ficou muito bom. O vereador Ivo diz querer cumprimentar a Comunidade de Uruguai 

que fez a Janta da Escolha da Rainha do Agricultor, foi um sucesso, muito bem servido 

e organizado, também as secretarias de turismo e de agricultura e também a diretoria da 

APAE do Ipira que organizou o risoto no tacho que também foi um sucesso. A 

Presidente coloca que na próxima terça-feira, dia 30/06, não haverá sessão, pois já 

completamos as quatro sessões ordinárias do mês de junho. A Presidente também 

agradece a presença de todos. 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 Junho de 2.015. 

 

Marli N.U. Buselato                                                    Ivete da M. de Azeredo 

Presidente da Câmara                                                     Vice – Presidente 

 

 

 

 

Ivo Weber                                                                 Sady Pereira da Costa 

Primeiro – Secretário                                                Segundo - Secretário 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


