
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.136  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2.015. 

 

 

Aos dez dias do mês de novembro 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 

03/11/2.015. 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 

EXECUTIVO: Ofício Nº 205/2.015 – Resposta do Ofício CV/69/2.015 – solicitação do 

vereador Jhonatan Spricigo, Mensagem Nº 052/2.015 – do Projeto de Lei Nº 47/2.015 – 

Abre crédito suplementar por conta da anulação parcial ou total no valor de R$ 

776.530,92 e dá outras providências. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente 

coloca em discussão o Projeto de Lei Legislativo Nº 01/2.015 – Dispõe sobre a 

divulgação dos custos referentes à publicidade de atos, programas, obras, serviços e 

campanhas da administração pública direta e indireta do Município de Piratuba, Estado 

de Santa Catarina. 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 41/2.015 – Autoriza a doação de imóvel de propriedade 

do Município de Piratuba 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 42/2.015 – 

Disciplina sobre estacionamento e circulação de veículos de grande porte no município 

de Piratuba, e toma outras providências. Não havendo nada a discutir a Presidente 

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

seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 38/2.015 – 

Regulamentação do Programa de estágio, abrangendo estudantes de quaisquer 

instituição de ensino superior ou técnico, o qual o vereador Jhonatan havia solicitado 

visto. O vereador Jhonatan diz que havia solicitado visto por questão da remuneração do 

estágio e infelizmente a emenda que gostaria de fazer não é possível porque os 

vereadores não podem fazer geração de gasto, tinha feito uma tabela de carga horária e 

um valor para estar pagando mensalmente para o estagiário, então deixa como sugestão 

essa tabela, de até dez horas semanais pagar duzentos reais para o estagiário, dezesseis 

horas semanais trezentos, vinte horas trezentos e cinquenta, até trinta horas quatrocentos  



 

 

 

e assim quarenta horas quinhentos reais e no projeto diz que vai pagar se tem 

necessidade e se não tem necessidade não paga, então iria sugerir de  pagar todo mundo 

e se não tem a necessidade mesmo do estagiário faz um acordo em comum com o 

estagiário e faz ele registrar em cartório que está abrindo mão desse pagamento, seria 

essa emenda que gostaria de ter feito, porém legalmente não é possível, então deixa 

como sugestão para o Executivo estar adotando alguma medida nesse sentido. 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 secretária faça as 

leituras das Atas do Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis 

e Veto e Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Projeto de Lei Nº 

43/2.015 – Institui o Código Municipal de limpeza urbana e atividades correlatas. Após 

as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Celso diz que é um 

projeto bastante extenso, há uma necessidade de se adequar essa questão, com certeza 

tem mais coisas para se ajustar, não é uma coisa que vai ser resolvida de uma hora para 

outra, vai existir cobrança, mas é preciso fazer e devagarinho vai se adequando. O 

vereador Jhonatan diz concordar com o vereador Celso que vai dar um pouco de xiu no 

começo como em tudo que se institui, mas a gente já está em dois mil e quinze, está na 

hora de começar a pensar realmente para frente, nessa questão ambiental da separação 

do lixo, da destinação correta do lixo, é um projeto como o vereador falou, extenso, 

amplo, é um projeto que contempla bastante coisa, muito provavelmente vai precisar de 

ajustes no decorrer da sua aplicação e uma das coisas importantes que ele coloca nesse 

projeto é de uma possível cobrança de taxa de lixo, da coleta de lixo aqui na nossa 

cidade e o que lhe preocupa nessa questão de cobrança, de mais uma taxa, mais um 

imposto, é a questão que isso sempre estoura para o mais pobre, por exemplo se vão 

fazer o critério por volume de lixo gerado, tudo bem, mas a gente sabe que 

proporcionalmente quem sente mais no bolso isso é o mais pobre, é uma pena ter que 

chegar numa situação de ter que cobrar para essa coleta de lixo, só que da forma que 

tem que ser feita hoje não tem outra forma de bancar ela se não a cobrança dessa taxa, 

acredita que hoje do jeito que é a coleta custa mais ou menos uns quatrocentos, 

quinhentos mil reais por ano para a prefeitura, então com certeza fazendo a coleta 

seletiva que é o que institui no projeto iria custar muito mais, então é favorável ao 

projeto, lamenta ter que haver uma nova cobrança, uma taxa, um novo imposto na nossa 

cidade, mas a gente sabe que vem de encontro com uma coisa que é importante. A 

vereadora Ivanete diz que gostaria de complementar o que os vereadores falaram e 

analisando em outros municípios já está tudo legalizado e um dos municípios que 

deixava ainda de fazer esse projeto era o município de Piratuba, então a maioria dos 

municípios, até andou pesquisando e a maioria já tem até o lixo seletivo, tudo 

organizadinho, então é um mal necessário, tem que ser feito. O vereador Alcides diz ser 

favorável, sabe que é importante, mas não vai ser fácil para educar o nosso povo, em  



 

 

primeiro lugar o município vai ter que dispor de lixeiras para separar os lixos e com 

essa taxa de lixo como o vereador Jhonatan falou quem sofre é o pequeno, porque dez 

reais de taxa para um empresário, comerciante não é nada, mas para o assalariado que 

conta centavo por centavo no final do mês porque não está fácil, para esse vai pesar no 

bolso, mas tem que ser feito para retirar esses lixos da rua, não vai ser fácil 

conscientizar o nosso povo, mas é uma coisa que tem que ser feita. O vereador Ivo diz 

achar importante e vai mudar bastante a forma de recolhimento, porém como o Jhony 

falou já estamos em dois mil e quinze e tem que ser feito alguma coisa principalmente 

porque o nosso município é um município turístico e o turista observa muito essa 

questão do lixo, às vezes cachorro, gato acaba estourando os sacos e se espalhando com 

o vento e indo para as ruas, estradas, enfim bocas de lobo e acaba acontecendo esses 

problemas aí, então acredita que com esse projeto vai diminuir esse tipo de problema 

porque no seu entendimento vai ter que ficar armazenado dentro do lote e cada um vai 

ter que ter um galão especial, não sabe direito como é o nome, mas enfim é um 

compartimento fechado, aí você leva para a rua e você é responsável por este lixo até o 

recolhimento, invés de jogar na rua antes, então nesse caso já vai evitar os animais 

entrar ou até algum catador de lixo rasgar o saquinho e aí da todo aquele transtorno que 

todo mundo sabe. Acha que foi estudado pelo conselho, onde há várias pessoas e 

também entidades que participam do conselho e estudaram dessa forma e também foi 

feita audiência pública e também foi aprovado em audiência Pública, então é favorável e 

espera que possa contribuir bastante com o nosso meio ambiente e com os lagos e 

riachos que por ventura venha a ser contaminado com o nosso lixo. 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 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 44/2.015 

– Abre crédito suplementar por conta de anulação parcial ou total no valor de R$ 

145.000,00 e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Sady diz que esse projeto é somente um remanejamento e agora 

no final do ano é norma esse tipo de projeto. O vereador Celso diz que de agora em 

diante é possível que toda sessão tenha um projeto desses, porque está chegando o final 

do ano. O vereador Ivo diz que até em função da queda da arrecadação então tira muitas 

vezes de obras e coloca para manutenção, é necessário então também em função dessa 

queda da arrecadação. 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 querer comentar que na semana passada aprovaram projeto para a entidade do 

hospital fazer a abertura da temporada para arrecadar lucros para o hospital, então 

espera que prestem contas para os vereadores, se irão terceirizar, se vão fazer por conta,  



 

 

 

porque não é justo nós aqui do município de Piratuba ou Ipira ajudar na luz, ajudar em 

uma taxa que eles pedem todo inicio de ano de cento e vinte reais, procuram ajudas com 

os deputados e todo mundo ajuda um pouco daqui e um pouco dali, então acha mais 

digno que nunca eles prestarem conta desse evento que irá acontecer. O vereador 

Alcides convida a todos os vereadores para participarem da audiência pública do 

orçamento que será aqui na câmara de vereadores, segunda-feira, às 8:30 horas. 

Também coloca que as vezes quando um outro vereador coloca sobre um assunto, 

acabam lembrando de alguma coisa, e agora quando o vereador Ivo falou sobre o 

projeto do lixo, que os cachorros e gatos acabam fazendo sujeira com os lixos, mas 

passou uma lei municipal, na qual foi aprovada para que seja executado os gatos e 

cachorros que não tem dono e andam pelas ruas, então espera que a lei do lixo não fique 

igual a do gato, porque os gatos e cachorros continuam nas ruas e quase tem que sair 

com um pau na mão para a gente se proteger, então que seja feita a lei, mas que seja 

executada, porque não adianta ser feita a lei e ficar só no papel. O vereador Luiz diz 

querer deixar registrado uma indignação sua que aconteceu nessa semana que passou e 

agradecer aos vereadores aqui também, pois todos são sabedores que o vereador chegou 

aqui e pediu para todos os vereadores para fazerem uma rifa, uma ação entre amigos 

para ajudar a Franciele da Rosa, ela está com câncer e todos colaboraram e doaram os 

prêmios para fazerem essa rifa, mas essa semana ela tinha que estar em Joaçaba para 

fazer consulta médica, pois vai ter que fazer cirurgia e ela ficou internada da segunda 

até a quarta-feira aqui no hospital de Piratuba e aí a sua irmã veio na quarta e pediu para 

eles arrumarem um carro próprio para levar ela e chegou na quinta-feira eles queriam 

colocar ela na ambulância junto com outros pacientes, então o vereador diz que acabou 

ligando pessoalmente para o prefeito e era quase meio dia quando o Cowacicz ligou e 

disse que não tinha carro, isso é uma vergonha, um município do nosso porte dizer que 

não tem carro para levar. Todos sabem que essa mulher não tinha como viajar junto com 

outros pacientes ele lhe respondeu que ela ia bem confortável na ambulância, então 

pegou o seu carro e foi levar ela em Joaçaba, teve que parar diversas vezes na estrada, 

levaram uma hora e meia para chegar lá e quando chegaram ela não conseguiu nem 

descer do carro, tiveram que pegar uma cadeira de rodas, aí ela ficou da uma e vinte até 

as dez para a sete lá, então não quer estar se promovendo com a doença dessa moça, 

mas todos são sabedores que câncer é responsabilidade, o município tem que pagar, 

com a rifa estão comprando os remédios porque o município não da, e gastaram 

praticamente em uma semana quinhentos reais em remédio para a Franciele da Rosa, 

então espera que não aconteça mais isso e se acontecer aí vão tomar outras 

providências, e que fique registrado porque não está se promovendo por causa dessa 

doença, mas vão procurar a promotoria e fazer com que seja um direito que o município 

tenha que assumir. O vereador Jhonatan diz querer deixar um registro e parabenizar o 

CDL, a secretaria de turismo e demais envolvidos da campanha adote um pinheiro que  



 

se iniciou no ano passado e esse ano novamente foi promovida, que é esses pinheiros da 

avenida, que o comércio, pessoas físicas, entidades, enfim pegaram pra patrocinar, um 

pinheiro para estar enfeitando e deixando a nossa avenida mais bonita. Também quer 

deixar registrado aqui que o vereador Alcides e o vereador Ivo comentaram sobre a 

questão dos animais na rua, vale lembrar que na nossa cidade existe uma ong de 

proteção ao animal, porém infelizmente ela não ganha nenhum centavo de dinheiro 

publico para estar promovendo o recolhimento desses animais, ou construção de um 

canil, mesmo se arrumasse um canil para estar mantendo esses animais fora da rua ou 

não vai poder estar transmitindo doenças, atacando pessoas e tudo mais, então seria 

interessante que o poder público municipal, o executivo se sensibilizasse também com 

isso, principalmente a questão da castração, porque a partir do momento que esses 

animais são castrados, eles já não vão mais se produzir e aí já vai acabando com o 

problema que eles ocasionam dali para frente. Também quer deixar o convite dessa 

questão do pinheiro, voltando no assunto do adote pinheiro, parece que era até hoje o 

dia das inscrições, eram cento e oito pinheiros, não sabe se foram todos, então ainda 

quem tem interesse pode estar buscando junto ao CDL para caso ainda tenha algum 

pinheiro lá, poder estar participando dessa ação. O vereador Sady diz querer fazer um 

comentário, que é preciso tomar uma providência, não sabe se é o setor que cuida do 

transito, mas essa avenida, do cemitério até na Copérdia está complicado os 

estacionamentos dos carros, acha que tem que falar com os confrontantes e fazer um 

desvio para deixar o estacionamento, tem também a oficina do Marinoski ali também, 

tem uma multidão de carro e ontem quase bateu em um carro ali, depois que bater em 

um carro parado, aí o cara dizer que está certo, vai ser complicado, então até parou e 

olhou e tem um meio de fazer um desvio desses carros que estão estacionados, porque 

assim tranca tudo, se encontra um carro tem que parar porque não tem espaço para 

passar, então cabe o responsável pelo transito dar uma olhada, mas vai atrás desse 

pessoal para dar uma ajeitada naquilo ali. O vereador Ivo diz que acabou não 

comentando no projeto quarenta e três, mas estão aprovando também a questão das 

limpezas dos lotes, que é junto com o lixo, que também é um coisa importante, que os 

donos façam a limpeza ou ao contrário o município faz e exerce uma cobrança, mas 

acha que é importante, quem tem o lote, tem essa obrigação. Também quer 

cumprimentar a secretaria de turismo e cultura pelo evento que fizeram na abertura do 

festival de dança, acha que quem foi realmente gostou muito e principalmente pela 

forma de como aconteceu, foi tudo com artistas locais e grupos daqui de Piratuba que 

fizeram a abertura, então parabéns a todos que fizeram aquela organização, pois estava 

perfeita, da mesma forma estava lembrando aqui antes da sessão que quando foi para 

aprovar cento e vinte mil para o festival de dança com recursos próprios, acabou 

aprovando mas com restrição, achando que seria um exagero gastar e continua achando, 

porém a partir desse momento a secretaria ou a administração foram atrás de parceiros e 

felizmente conseguiram, onde que a Tractebel, Machadinho Energética, Deputado  

 



 

 

Romildo Titon, acha que foi esses três que de fato bancaram esse festival e é possível 

que o município também entrou com alguma coisa, mas acha que é dessa forma que se 

faz, não é tirando exclusivamente do município, é importante mas aí tem que concordar 

com o que o vereador Luiz fala, pois a saúde no seu ver é fundamental, saúde não pode 

correr o risco de quando há uma gravidade de não ter um carro, então muitas vezes é 

necessário se cortar em outras coisas e parabéns para o povo ter conseguido esse recurso 

aí e a secretaria deve ter trabalhado muito para conseguir. Também quer comentar que 

havia pedido um ofício, mas acha que se expressou mal junto a secretária, pois pediu o 

ofício e era para passar aqui em plenário, mas foi direto para a prefeitura, aonde está 

pedindo que a municipalidade faça um programa de combate ao borrachudo, em Linha 

Serraria, principalmente que recebe turistas e não é só em Linha Serraria, mas são várias 

comunidades que são atacadas pelos animais, estão dando feridas nos animais, cavalos, 

animais de leite e aonde que tem algo relacionado ao turismo o pessoal está com 

dificuldade até muitas vezes com repelente não conseguem usufruir das dependências 

do caso hotel fazenda, parque três pinheiros, há um ataque intenso nesse ano em função 

de não ter geada, em função de excesso de chuva, inclusive o produto que se aplica nos 

lageados é biológico, chamado BTI, ele é um problema agora no momento porque o 

lageado está muito cheio, então se aplicar vai muito depressa e não vai ter uma 

eficiência boa, exemplo em Capinzal também todo ano faz e esse ano não está fazendo 

ainda em função do lageado cheio, mas acha que se faz necessário praticamente todos 

os anos em algumas comunidades onde há mais o ataque, mas que a municipalidade 

busque também a parceria com a comunidade porque além de aplicar esse BTI, para a 

eficiência ser boa é necessário fazer a limpeza do lageado, retirar os lixos, plásticos, até 

galhos onde estão partes na água e partes fora da água se alguém pegar um galho desses 

e começar a olhar contra a luz é minado de larva, então é necessário fazer uma parceria 

com a comunidade para que de fato tenha uma eficiência boa. A Presidente convida 

todos os vereadores para a audiência pública na próxima segunda-feira, às 8:30 horas. 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 10 de Novembro 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


