
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.125 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2.015. 

 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto 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 

11/08/2.015. 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. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 16/2.015 – Solicita que seja trocado o nome do cargo de 

“Auxiliar de Creche” – da vereadora Ivete de Azeredo. ORDEM DO DIA: Após as 

leituras a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 16/2.015 – da vereadora Ivete. 

A vereadora Ivete diz ter sido procurada por algumas auxiliares de creche e elas 

passaram no concurso em dois mil e quatorze e agora elas pediram para a vereadora 

entrar com esse pedido na câmara para que o prefeito troque o nome de auxiliar para 

outro nome, para não chegar lá no final e se aposentar como auxiliar de creche. O 

vereador Ivo diz que se é um pedido das professoras e não vai ter despesas para o Poder 

Público, não é questão de aumento salarial, quanto a mudar o nome não vê problema  

nenhum, se os professores acharem que melhora o currículo, enfim 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 o Projeto de Lei Nº 

27/2.015 – Abre crédito suplementar por conta do superávit financeiro no valor de R$ 

8.334,29 e dá outras providências. 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 28/2.015 - Autoriza o Município de 

Piratuba a Integrar o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 

Região da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – PIGIRS/AMAUC 

e dá outras providências. 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 Complementar Nº 04/2.015 - Altera a Lei Complementar nº 

66/2.015, de 02 de Janeiro de 2.015, Dispõe sobre a alteração da estrutura da Lei 

Complementar nº 28, de 02 de maio de 2.007 que institui o Plano de Cargos, 

Vencimentos e Carreira dos Profissionais do Magistério Público do Município de 

Piratuba, Estado de Santa Catarina e dá outras providências, faz compilação de Leis,  



 

 

 

revoga Leis e dá outras providências. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o 

projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado 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 29/2.015 – Autoriza o Executivo 

Municipal a realizar despesas com a Festa do Agricultor. Após as leituras a Presidente 

coloca o projeto em discussão. O vereador Ivo diz ser favorável ao projeto, é um 

investimento para a festa do agricultor, ele acresceu um pouco em relação ao ano 

passado, no ano passado se não se engana foi sessenta mil e esse ano foi para setenta, 

mas é sabido que houve aumento em tudo que se vai comprar ou fazer e esse recurso vai 

desde a lona para os animais, tendas, lonas para o almoço, música, seguranças, frete 

para transporte dos animais, enfim são os mais diversos gastos para que se faça o evento 

de uma maneira satisfatória e que possa acolher bem quem vem e que possa dar um bom 

lucro para a comunidade do Uruguai. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

coloca o projeto para sua primeira 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 de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social do 

Projeto de Lei Nº 30/2.015 – Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com o 

14º Festival de Danças da 3ª Idade. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Ivo diz que o Evento dispensa comentários, tamanha a 

organização e a grandeza que é, quem participou nos outros anos pode ver, com certeza 

trás um bom resultado para o comércio, pois vais estar por aí em volta de trez mil 

pessoa, trinta grupos e todo mundo ganha, lanchonetes, bares, é interessante para o 

município, porém se preocupa um pouquinho quando vê o valor de até  cento e vinte mil 

reais, não quer dizer que vai cento e vinte, pode ser que seja bem menos, mas no 

momento que nós passamos, uma crise a nível Brasil, tem que se pensar em reduzir o 

custo,  quanto mais melhor. O evento tem que acontecer de qualquer forma, talvez 

valores reduzidos em premiações, shows, enfim, dessa forma. A gente vê os exemplos 

de Chapecó onde não houve EFAPI, Xanxerê não houve FEMI, a Expo Concórdia 

também saiu de uma forma reduzida, então não só esse evento como todos os eventos 

Piratuba tem que repensar, pois do contrário pode vir a parar outros serviços que não 

seria interessante, mas é favorável. O vereador Alcides diz que o vereador fez bem essa 

colocação, o caminho é por aí, porque cada ano está mais difícil, até comentavam nas 

comissões e colocou que foi procurado pelo pessoal pedindo ajuda para comprar um 

uniforme para o pessoal da banda, porque diz que a Cultura não tinha mais dinheiro para 

comprar, então tem que dar uma controlada, porque se banda que representa o nosso 

município não tem dinheiro para comprar um agasalho, um uniforme, temos que 

economizar. O vereador Celso diz que também tem uma questão assim, que esse tipo de  



 

 

 

evento ou você faz ou não faz, se é para fazer pequeno é melhor que não seja feito, é um 

evento que sempre da grande e para fazer ficar bonito ai gasto. O vereador Alcides diz 

que não da para falar do evento, pois o evento é de tirar o chapéu, é bem organizado e 

na realidade o nosso pessoal da terceira idade, acha que é o pessoal mais feliz do nosso 

município, porque para eles festa tem a reviria, e eles são organizados, então jamais tem 

que tirar, tem que continuar, mas tem que se pensar para um futuro, porque cada ano 

está minguando mais as coisas, não é só em Piratuba, todas as prefeituras estão nessa 

situação financeira. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para 

sua primeira 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 e Orçamento, Finanças, Tributação e 

Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 32/2.015 – Abre crédito suplementar por conta 

da anulação parcial ou total no valor de R$ 16.000,00 e dá outras providências. Após as 

leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Ivo diz ser favorável ao 

projeto, pois é um remanejamento dentro da própria secretaria, tira de uma dotação e 

passa para outra e o recurso é pequeno, então é favorável. Não havendo mais nada a 

discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após a Presidente solicita que a secretaria 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 33/2.015 – Abre crédito 

suplementar por conta da anulação parcial ou total no valor de R$ 1.431.729,22, pelo 

Superávit Financeiro no valor de R$ 200.000,00 e Excesso de Arrecadação no valor de 

R$ 105.000,00, totalizando R$ 1.736.729,22 e dá outras providências. Após as leituras a 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Celso diz que esse projeto veio 

bastante cedo para mexer em tantos setores assim, ele está mais para um projeto de final 

de ano, acredita que mais tarde terá que mexer de novo nessas contas, mas é preciso 

aprovar porque depende desse remanejamento para sair o pagamento dos servidores. O 

vereador Ivo diz também ser favorável, é um valor bastante grande, porém se faz 

necessário até para a folha de pagamento, enfim e pelo que se percebe tem uma 

arrecadação de duzentos e poucos mil sobre a questão hídrica e também cento e poucos 

mil de alienação de bens, que foi feito o leilão, o resto tira de uma dotação de uma 

secretaria e coloca as vezes dentro da própria secretaria em outra dotação, então 

realmente pode ser um pouco cedo, mas se faz necessário, e não vai ser pelos 

vereadores que vai ficar parado esse crédito suplementar, então é favorável. 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 convidam os mesmos para 

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

Ivete diz querer dar os parabéns para a Comunidade de Zonalta e para a organização da  



 

 

 

festa de domingo, que foi a festa dos Cem anos da Comunidade, estava tudo excelente. 

A Presidente 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 18 de Agosto 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


