
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.132  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2.015. 

 

 

Aos treze dias do mês de outubro 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 

06/10/2.015. 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: Mensagem Nº 47/2.015 – do Projeto de Lei Nº 42/2.015 – Disciplina 

sobre estacionamento de veículos de grande porte no Município de Piratuba, e toma 

outras providências. DO LEGISLATIVO: 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. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente 

coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 35/2.015 – Dispõe sobre as Diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2.016 – LDO 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 

36/2.015 - Dispõe, com base no art. 37, II da Constituição Federal, sobre as normas 

gerais para a realização de concursos públicos e processos seletivos na administração 

direta e indireta do Município de Piratuba/SC. 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 a leitura da Ata do Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto do Projeto de Lei Nº 40/2.015 – Dispõe 

sobre a Política Municipal do Idoso e Cria o Conselho Municipal do Idoso – CMI e dá 

outras providências. O vereador Jhonatan diz que na verdade é um projeto junto com o 

estatuto do idoso nacional, então acredita que não tenha muito o que discutir porque é 

um projeto padrão no Brasil inteiro. O vereador Ivo diz que são vários conselhos que 

existe no Município e esse ainda estava faltando, então acha que só vem a ajudar a 

contribuir com a terceira idade, onde pode ajudar a definir as prioridades junto com a 

administração e também de uma certa forma acompanhar, fiscalizar aqueles atos que a 

administração se compromete ou os clubes também tem aquelas obrigações que para 

isso o conselho tem essa finalidade também, então só vem para ajudar e contribuir,  



 

 

 

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 deseja a todas as professoras do município de Piratuba um 

Feliz dia do professor e também quer deixar registrado aqui que foi procurado por 

pessoas do interior porque como era de costume todo ano eles recebiam da secretaria de 

agricultura a distribuição da cama de aviário, para todos agricultores aproximadamente 

dez mil metros cúbicos de adubo aviário, neste ano depois do contrato elaborado dos 

dez mil diminuiu três mil metros, deixando trinta por cento da população em estado 

critico, então eles querem ver com o prefeito porque não veio mais os dez mil metros. O 

vereador Alcides diz que na semana passada o vereador Jhonatan no uso da palavra 

falou sobre uma Moção que os vereadores fizeram em dois mil e treze e em dois mil e 

treze o vereador fazia parte do Conselho AMAUC e foi levantada essa questão em 

reunião e eles arrumaram um monte de desculpa, que tinha que ver se não era federal e 

tal, e até hoje está isso aí enrolado. E quando a vereadora Ivete comentava sobre a cama 

de aviário, esse foi um dos motivos que pediu para ser votado o projeto em uma só 

votação na semana passada que abri crédito na secretaria de agricultura, então agora de 

certo os agricultores vão começar a receber, porque não tinha mais dotação na 

secretaria. O vereador Luiz diz querer deixar registrado nessa casa onde fez há uns 

sessenta ou noventa dias duas indicações para que fosse colocado guaritas no acesso sul, 

aonde que não tem nenhuma e aquelas crianças com todas essas chuvas ficam tudo na 

chuva com os pais, então foi procurado, porque ali ou eles levam as crianças no posto 

que era do Starck ou tem que ficar com um guarda chuva,  então que eles tomem as 

providências, é gasto tanto dinheiro em outras coisas, então acha que não vai deixar a 

prefeitura mais pobre e também as lombadas, ali é um absurdo a velocidade que os 

carros descem naquele acesso e depois que acontecer uma morte ou alguma coisa não 

adianta. Sabe que tem erro ali, mas tem quatro casas ali que não é levado água pela 

casan, na realidade quando se faz um loteamento o dono do loteamento tem que fazer, 

mas já que aquilo ali foi feito com a barriga e a prefeitura faz um ano que está puxando 

água para aquelas pessoas e já estão cobrando IPTU, acha que deveriam abrir um valo e 

levar água para eles para facilitar porque ficar levando água para beber em caminhão 

pipa, isso é só em Piratuba mesmo, então queria deixar registrado isso aí. O vereador 

Jhonatan diz que na semana passada durante a sessão acabou cobrando algumas atitudes 

da administração referente a um ofício e uma indicação e para ser justo acha que nessa 

semana tem que falar daquilo que foi feito, que cobrou e foi feito, que no caso fez uma 

indicação para asfaltamento da Rua Emilio Luiz Freitag e já está em processo de 

licitação, se não se engana já está até licitado e daqui a uns dias já começa o 

asfaltamento lá e também solicitou por ofício a construção novamente de uma calçada  



 

 

 

que tinha sido destruída na época da revitalização da avenida ali na Rua Independência 

e também foi feita e também uma operação tapa buracos na Rua São Francisco que é a 

rua que sobe no condomínio Concórdia que estava em situação precária, não foi um tapa 

buracos que fizeram e sim uma camada nova de asfalto nos trechos mais críticos, então 

quer deixar o registro feito. Outra questão também, o vereador Alcides colocou da SDR, 

que enrolaram, isso a gente já está acostumado aqui em Piratuba, o pessoal da SDR vem 

aqui em Piratuba passar a conversa em nós ou mesmo o pessoal indo lá, eles só enrolam 

e não agem em prol da gente e também quer deixar registrado que no dia de ontem a 

tarde esteve em Antonio Prado no Rio Grande do Sul, e participou da Feira Massa, que 

é um festival nacional das massas e achou muito interessante, é uma ideia muito 

interessante para Piratuba também, algum tipo de feira temática que movimente 

culturamente, artisticamente e economicamente o município também, nesse caso essa 

feira é chamada festival nacional das massas, é um evento cultural, gastronômico, com 

apresentações artísticas, oficinas, enfim movimenta o comércio e também é organizado 

pelo comércio o que é muito importante, porque aqui em Piratuba as pessoas tem o 

costume de cobrar tudo do poder público e está na hora de algumas entidades se mexer 

também, por mais que já façam seu papel em várias situações, só está dizendo que 

precisa haver essa parceria entre o poder público e privado para estar realizando num 

futuro uma feira temática que é importante. A vereadora Ivanete diz também querer 

deixar a sua indignação com a SDR que é uma secretaria que teria que atender e ajudar 

a resolver os problemas da nossa região, e o que foi feito por eles, nada, nem as 

estradas, os afaltos, as roçadas, nada é feito, todo dinheiro que o governo encaminha 

para essas secretarias e qual o resultado, então quer deixar esse ponto de interrogação, 

para as pessoas analisarem o quanto é gasto com os funcionários e qual o retorno, 

porque aqui de Piratuba acha que não foi atendido nenhum pedido pela SDR e também 

fica indignada porque várias vezes foi solicitada reformas para aquele trevo, até Moção 

foi feita e nada. O vereador Ivo diz que gostaria de comentar alguma coisa do seminário 

que teve aqui da Escola do Legislativo, primeiro que houve pouca participação pelo 

nível dos palestrantes, mas deixando claro que a organização foi da Escola do 

Legislativo, não tem a ver com o município, Moacir Pereira, Prisco Paraíso, Pedro 

Simon, então dispensa o comentário, e quem foi não se arrependeu, fica feliz quando vê 

o Prisco Paraíso também o Moacir Pereira falando que vão ser parceiros para ajudar 

cobrar os acessos a Piratuba, que realmente quem tem ido à Concórdia, não é só em 

Capinzal e SC-135, agora é até Concórdia também que realmente está intransitável, e 

lhe preocupa pois está próximo de chegar a temporada novamente onde que vamos 

receber muitos turistas e olha do jeito que está não tem duvidas nenhuma que vai ter 

gente repensando em vir para a região em função dos pneus furados e quebra de carro, 

com família, crianças, mala, do jeito que está não tem condições, é lastimável. Está indo 

bastante à Concórdia e é carro estragado, pneu furado, então como já se tentou de tudo,  



 

 

 

com paralisação, trancando rodovias, na boa fazendo reuniões com prefeito, vereadores 

e nada surtiu efeito até agora e quando se participa de reuniões da SDR como o vereador 

Alcides falou, também já teve oportunidade de participar, isso a mais de um ano, dois 

anos, se falava que a rodovia estava licitada, essa rodovia de Concórdia, e já faz dois 

anos que está licitada e na época falaram que a empresa desistiu da licitação, mas dois 

anos para que uma empresa, ganhe, desiste e não se licita de novo, então é lamentável, 

mas preocupa porque somos um município turístico que recebemos muito turistas e a 

tendência é se agravar. No mais, sobre o que o Luiz falou sobre a questão de água, 

realmente é um problema sério, existe aqui em Piratuba que fizeram casas e não tem 

água, deveria ser feita uma cobrança da casan, ainda que felizmente Piratuba leva água 

de caminhão, pois se fosse em outro lugar não levaria, se pegar por exemplo em 

Concórdia, não deixa de ser um exemplo na região, lá para animais eles não levam água, 

aqui se leva para os animais, mas lá não se leva água para animais, para pessoas sim, 

mas quando realmente falta água, se não para o interior é aproveitamento de água da 

chuva, de vertentes que correm no inverno e enchem as cisternas. O vereador Celso diz 

começaram hoje de manhã, dez homens a limpar as beiradas, mas se chove de certo já 

vão parar de novo, está sabendo porque sua subrinha falou que eles alugaram um local 

no Ipira para eles ficarem. O vereador Ivo pergunta ao vereador Celso se eles 

começaram um tapa buracos. Então o vereador Celso diz que é somente as roçadas e 

limpeza das sarjetas. O vereador Jhonatan falou de fazer uma moção, então acha que 

deveriam se unir e junto com a assessora fazer uma moção e pedir ajuda aos Deputados 

Federais, cada vereador tem o seu Deputado, aprovamos a moção e mandamos a eles, 

para ver se ajudam para que tomem alguma providência, porque se dependermos da 

SDR vamos se matar tudo e ninguém vai fazer nada, não adianta eles não fazem nada, 

então nós temos que fazer alguma coisa, aí mandar para Ipira fazer alguma coisa, para 

ver se conseguimos alguma coisa com o Governo Federal, tem que ser feito alguma 

coisa urgentemente porque cada dia fica mais perigoso, então alguma providência é 

preciso tomar e parece que vão fazer um tapa buracos aqui na rodovia de Capinzal, 

estava vindo perto da Parmalat e eles estavam lá trabalhando. A Presidente diz que não 

sabe se pode fazer uso da palavra, mas sobre a água do acesso sul, só não foi colocada a 

água ainda porque tem que ter um pedaço de terreno para colocar, não sabe o nome 

certo se é redutor para colocar a bomba e puxar a água, aí era para ser lá na frente do 

seu Oliveira, do seu Irineu e ele não quis, então vai ser lá em baixo na frente do Nego, 

só tem que esperar porque estão fazendo uma escavação lá, aí depois vão fazer em cima 

da calçada, mas a água no máximo semana que vem já estarão começando a colocar, 

esse problema está resolvido. 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 13 de Outubro 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


