
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.112  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2.015. 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 

20/04/2.015. 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 de Liberação de Recursos, Ofício Nº 06/2.015 – da Companhia 

Hidromineral de Piratuba, Ofício Nº 24 – do Partido da Social Democracia Brasileira – 

PSDB. ORDEM DO DIA: Após as leituras 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 

10/2.015 – Concede revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Poder 

Executivo, revisão anual dos servidores do Poder Legislativo, dos subsídios dos 

membros do poder, detentores de mandato eletivo e secretários municipais do 

Município e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Ivo diz que como funcionário gostaria que tivesse vindo mais 

aumento, mas infelizmente a realidade é essa, a gente sabe que o próprio país passa por 

suas dificuldades e esse oito ponto quarenta e dois que está sendo dado é a reposição da 

inflação, o que a grande maioria dos municípios tem dado, então temos também que se 

contentar com esse aumento aí. E, aproveitando o momento que o prefeito está presente, 

e o que acha que deveria se dar uma analisada é a cesta básica, o vale alimentação, acha 

que está setenta e dois, setenta e três, alguma coisa assim, então tem um bom tempo que 

não é reajustado e acha que seria bem viável, porque quem ganha bastante, por exemplo 

um médico que ganha bastante, se fosse passar esse vale para cento e cinquenta reais, 

não representa muita coisa, mas para quem ganha oitocentos, novecentos, mil reais, 

cento e cinquenta ele acresce bastante o salário, se pudessem analisar isso aí e atendida 

essa questão então, é claro que houve alguns avanços como o plano de saúde, no qual a 

prefeitura paga cinquenta por cento, também é um avanço que vem desde o ano 

passado, que também é algo interessante e bom, mas se pudessem analisar a cesta básica 

acha que seria de bom agrado a todos os funcionários. O vereador Celso diz que não é  



 

 

 

só o nosso município que está dando só o reajuste de oito, ponto quarenta e dois, quase 

todos os municípios da nossa região estão dando somente esse valor, mas quanto a cesta 

básica também é a favor que aumentem e até já chegou a comentar com o prefeito, mas 

é preciso analisar a parte financeira como está porque a nossa arrecadação abaixou ano 

passado e nesse ano também, então o prefeito tem que ter um certo cuidado para não 

elevar muito o valor da folha, porque depois não tem como abaixar os valores. O 

vereador Alcides diz que com certeza também ficaria feliz se o aumento fosse maior, 

porque também recebe o seu salário da prefeitura, mas vê que nos últimos três anos 

sempre foi dado um pouco mais, e até comentava em um curso que tiveram a uns dias 

atrás, onde tinha setenta e poucos participantes, que o melhor salário da região é de 

Piratuba, claro que todo mundo quer ganhar mais, mas se nós pegar a região da 

AMAUC, a região de Chapecó, a região de Concórdia, Campos Novos, Joaçaba, 

Piratuba é o que melhor paga, então parabéns para a administração e claro que se 

pudessem pedir dez por cento iriam pedir e já que estão comentando sobre o vale 

alimentação, até ia fazer uma indicação nesse sentido, para que o prefeito aumentasse o 

valor da cesta básica e falando com o prefeito ele lhe colocou algumas situações de 

como se encontra, para não correr o risco  de futuramente não ter como pagar, iria 

deixar assim, mas espera que ele mude de opinião e aumente o valor da cesta básica que 

com certeza irá beneficiar principalmente os pequenos, porque quem ganha dois, três 

mil reais se tiver oito por cento de aumento vai ficar ganhar muito bem, agora quem 

ganha mil reais vai ganhar oitenta reais de aumento, agora quem ganha dois mil, duas 

vezes oito são dezesseis, da seus cento e setenta reais, dá mais que o dobro e o vale não, 

se for cento e cinquenta reais todos ganhariam igual, então o pequeno sairia ganhando, 

mas quem sabe uma hora o prefeito resolva dar. 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 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 11/2.015 – Autoriza 

firmar convênio com a entidade Águas do Alto Uruguai Convention & Visitors Bureau. 

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

na hora da reunião das Comissões até houve questionamentos sobre o projeto, quanto a 

fiscalização e o cumprimento, mas aí comentou que com certeza o prefeito estaria 

recebendo respaldo se não, não encaminharia o projeto novamente para essa casa e 

agora a tarde veio a Luci e o Frigo então explicar o mesmo aqui na câmara, ficou 

melhor. O vereador Sady diz que como presidente da comissão, discutiram bastante o 

projeto, como o vereador Celso falou e não sabiam se tinha alguém fiscalizando, se 

estava sendo cumprido, então hoje com a Luci e o Frigo deu uma clareada, então é 

favorável. A vereadora Ivanete diz não ter nada contra o Convention, mas devido que  



 

 

 

estamos em contenção de despesas, com o aumento dos funcionários e em tudo e que a 

poucos dias passou aqui nessa Casa Legislativa um projeto de repasse de quase 

trezentos mil para o balneário, foi contra o projeto nas comissões, mas o plenário é 

soberano. O vereador Alcides diz que também votou contra nas comissões, não tem 

nada contra o Convention, há anos que já vem esse projeto e em dois mil e treze já era 

até vinte mil reais, e como a vereadora Iva colocou, aprovaram na semana passada um 

projeto comparando duzentos e noventa mil em ações da Companhia, então acha que é 

preciso fazer investimentos dentro do nosso município, teve também um convênio com 

a Associação de Hotéis para fazer divulgação, para colocar placas, então sempre foi 

favorável, porque vai ser feito por aqui, vai ser administrado de dentro do nosso 

município, então acha que o nosso dinheiro tem que ficar aqui dentro, mas quem decide 

é o plenário. A vereadora Ivete diz que também é contra o projeto, já no ano passado diz 

que também foi contra. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto 

para sua primeira votação o qual foi rejeitado por cinco votos, e os vereadores Celso, 

Sady e Ivo votaram a favor. A Presidente repassa o convite para a Confraternização do 

dia dos Funcionários que será no dia 30/04, quinta-feira no Centro de Eventos. 

PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a Deus por esta sessão. A 

vereadora Ivete deseja a todos os trabalhadores aqui da Câmara, aos piratubenses em 

geral um Feliz dia do Trabalho e que sempre continuem nessa batalha e também 

gostaria de pedir ao prefeito já que ele está aqui, pois a Comunidade de Alto Maratá e 

Zonalta estão com um problema muito sério porque secou o poço de Alto Maratá que 

passava água para Zonalta, não sabe como funciona na escola, mas a maioria dos 

moradores já lhe procuraram mais de uma vez, já faz noventa dias que eles estão sem 

água e estão pedindo desesperadamente uma solução, e já era pra ter falado alguns dias 

atrás e foi deixando e hoje aproveitando a presença do prefeito, resolveu então falar para 

ver o que da para falar, talvez fazer um ajuste com o Rossi que tem água boa. O 

vereador Alcides também deseja a todos os trabalhadores um ótimo dia do Trabalhador. 

O vereador Lauro diz querer deixar um comentário para que o dia que forem pintar as 

faixas de pedestre novamente que troquem aquela faixa de quem vem do Ipira para o 

balneário, porque fica muito em cima, tem que parar com o carro muito em cima, fica 

ruim e também teria que pintar uma outra faixa na frente do Banco do Brasil. O 

vereador Anildo diz que sobre a questão do poço de Zonalta, a Marcia esteve passando 

esses dias para o pessoal sobre esse poço e é claro que quem tem mais condições 

consegue, e aí outro que não tem condições está sem água e é claro que quem tem não 

reclama, mas quem ficou sem é complicado, se fosse revisto alguma coisa, água é uma 

coisa fundamental, só quando falta a gente sente a falta. A vereadora Ivanete também 

parabeniza todos os trabalhadores pelo dia do Trabalho. O vereador Sady agradece pela 

Luci e pelo Frigo terem vindo explicar o projeto aos vereadores. O vereador Ivo diz 

querer parabenizar a vereadora Iva pela iniciativa de reunir os vereadores e também o  



 

 

 

prefeito e agora com certeza com alguns encaminhamentos que devem ser feitos para 

que possamos sensibilizar o governador para a revitalização, então parabéns por esta 

iniciativa. Sobre a água de Zonalta que a Ivete e o Pipo falaram, também é cobrado 

bastante, quase todo dia e se pensou e se pensa bastante, já se tinha conseguido junto ao 

Vilson Rossi a cedência da água, onde que é um poço profundo do aquífero guarani, ele 

tem água a vontade, cinquenta mil litros vem por hora, não teria problema nenhum, 

porém tanto o do Vilson Rossi quanto o do Fioravante Martinazzo tem excesso de 

Fluor, e o excesso de Fluor não é liberado pela Anvisa, pela vigilância, pois faz mal 

para o ser humano, não pode ser consumido, então não tem a mínima possibilidade de 

se usar essas água aí em função da análise de água que comprova que faz mal, é o caso 

de vários municípios que tem, sabe que em Peritiba também tem esse problema, 

também tem um poço profundo na cidade onde que a Casan mistura duas águas, de um 

profundo com uma outra água mais de cima para poder dar essa consistência, essa 

mistura para poder consumir. A Marcia teve atrás de filtros para filtrar essa água do 

Vilson Rossi e quando ela lhe falou até o vereador diz que disse que então era novidade, 

pois não conhecia filtro para tirar o Fluor, que é um elemento químico da água, mas 

foram atrás, porém não tem nenhum lugar que está funcionando, então voltou a estaca 

zero para se saber o que fazer, o problema é grave e não de fácil solução porque os 

profundos se fizer como se tinha ideia de fazer um para o município na escola é certeza 

absoluta que também vai dar a mesma coisa, pois é o mesmo lençol, vai dar então  o 

mesmo problema, inviável, não liberado para consumo humano, nem se quisesse não 

da, porque vai fazer mal para o consumo humano, da problema nos ossos, inclusive até 

pode ser cancerígeno, então tem que buscar outra forma, que não se sabe exatamente 

qual ainda. A Presidente também deseja a todos os trabalhadores do nosso município 

um Feliz dia dos trabalhadores. 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 28 de Abril de 2.015. 

 

 

 

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