
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.135  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2.015. 

 

 

Aos três 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 

27/10/2.015. 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. DE 

DIVERSOS: Convite para Congresso da UVESC. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 

50/2.015 – do Projeto de Lei Nº 45/2.015 – Autoriza a realização de Evento Oficial do 

Município de Piratuba e dá outras providências, Mensagem Nº 51/2.015 – do Projeto de 

Lei Nº 46/2.015 – Estima a receita e fixa a despesa do Município de Piratuba – SC, para 

o Exercício de 2.016. DO LEGISLATIVO: Projeto de Resolução Nº 11/2.015 – Que 

visa alterar o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Piratuba.  

ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão o Projeto de 

Resolução Nº 11/2.015. O vereador Ivo diz que como a pouco tempo atrás alteraram a 

Lei Orgânica que foi aprovado por unanimidade, agora temos que alterar o regimento 

interno, então é para isso esse projeto de resolução que é a norma da casa que tem que 

se alterar. O vereador Celso diz que é preciso alterar também o regimento interno, já 

que foi alterada a Lei Orgânica, é só para deixar tudo certo. Não havendo mais nada a 

discutir a Presidente coloca o projeto de resolução para votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 39/2.015 - 

Autoriza o Município a receber área de terra em doação sem ônus para o Município e 

transforma em via pública. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto 

para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente 

solicita que a secretária faça a leitura da Ata do Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça, Redação de Leis e Veto do 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. Após a leitura a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Jhonatan diz que como é o autor do projeto, quer fazer a defesa 

dele, pedindo para que de mais transparência a coisa pública. Hoje o nosso site de 

transparência do poder público, não deixa explicado, e inclusive semana que vem quer  



 

 

 

apresentar uma indicação a respeito disso, porque não deixa especificado lá qual o 

produto e serviço foi adquirido referente aquele empenho, então aparece por exemplo 

gráfica x, seiscentos e cinquenta reais, mas não diz o que foi feito com esses seiscentos 

e cinquenta reais, pode ter sido um folder, pode ter sido um calendário, pode ter sido 

qualquer coisa, então por exemplo nos eventos do município são bastante organizados 

pelo poder público, é bastante comum a impressão de folders para propagandas, e com 

essa lei vai estar constando, como nos santinhos da política, que na época tinha que por 

lá quanto custou, quem fez e tudo mais, então seria mais ou menos nesse sentido, em 

tamanho visível nos folders ou até mesmo no calendário do município que conste lá 

quantos foram feitos e quanto custou e o cnpj da empresa que fez. Um exemplo que usa 

e isso pode não resolver o problema de algumas gráficas que está ganhando uma 

licitação de certa quantidade, vamos supor dez mil folders e aí foi lá e entregou cinco 

mil que seria o suficiente, vai estar lá estampado que foi feito dez mil no folder, então 

isso ajuda a dar uma inibida nesse tipo de fraude e num outro exemplo seria no 

calendário do município, se a gente pegar a licitação e pegar o calendário pode estar 

desconforme com a licitação que foi feita e vamos supor que na licitação está lá três mil 

calendários, a gente sabe que não tem a necessidade de se fazer tanto, está só supondo, 

então vai estar lá escrito no calendário que foi confeccionado tantos, custou tanto e o 

nome da empresa que fez, então seria a questão de dar uma transparência maior nessa 

questão dos impressos públicos para o munícipe estar se informando melhor. 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 a 

leitura da Ata do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto 

do Projeto de Lei Nº 41/2.015 – Autoriza a doação de imóvel de propriedade do 

Município de Piratuba e dá outras providências. O vereador Ivo diz que pelo que 

analisaram na comissão é um terreno que já foi feita a doação para o estado, aquele 

colégio grande que já está um tempo construído, porém a uma forma não correta ou 

enfim o estado está pedindo para mudar ao invés de ser para a secretaria de educação 

para o estado de Santa Catarina, então acha que é mais uma questão formal, pois o 

imóvel já está lá, já está construído, então da sua parte não vê problema, portanto 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 

secretária faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, 

Justiça, Redação de Leis e Veto e de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente do 

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. Após as leituras a 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Ivo diz que é um projeto que 

muda bastante coisa para o nosso município na questão do transito, vai dar alguns 

transtornos não tem duvida nenhuma, acredita que no decorrer do tempo tem que ser  



 

 

 

feita as adequações, mas o que deu para perceber foi discutido com o conselho de 

transito onde tem várias pessoas que fazem parte como, polícia, cdl, associação de 

hotéis, a prefeitura que é a maior interessada e várias outras pessoas que discutiram, e a 

gente sabe que aqui na avenida passa diversos caminhões que diversas vezes não  

precisaria passar por ali, já teve a oportunidade de ver caminhões de suínos passando 

pela avenida, e realmente é complicado porque tem gente, turista, comércio, tem 

também os caminhões de frango que muitas vezes não se sabe exatamente o porque que 

passa, porque normalmente vai para a perdigão, então poderia desviar o centro pela SC -

135, apesar que não está muito boa, mas enfim seria o caminho, até caminhões de lixo 

que vem do Machadinho, não lembra agora o nome da empresa, mas tem e também 

passa pela avenida, então vê que vai acontecer alguns transtornos, mas quem vem de 

Chapecó no sentido Concórdia tem lá uma placa que da restrição com alguns tipos de 

cargas e caminhões em sentido ao contorno norte e a questão também dos ônibus, então 

se faz necessário, quem viaja para a praia sabe que vai ter que ter um local para 

estacionar e até acha que com essa lei deva aparecer empresas interessadas em fazer 

esses estacionamentos, tomara que apareça até mais que uma e no local tem que ter uma 

obrigatoriedade que haja há limpeza do ônibus, os locais adequados, os dejetos que hoje 

a gente sabe para onde está indo, que ainda não se conseguiu mudar, então acha que 

agora é a oportunidade de exigir já que se faça essas foças, esses filtros, enfim conforme 

a legislação exige, então é favorável ao projeto, que tenha um prazo adequado para se 

adequarem, não vai ser de um tempo para outro, vai ter uns sessenta a noventa dias para 

se adequarem a nova lei e com isso todo mundo vai ganhar, principalmente o comércio, 

pois a gente vê caminhões, ônibus estacionados na avenida e não teria porque e talvez 

não seja para esse ano, mas para o ano que vem, mas tem que se pensar em área azul em 

Piratuba, principalmente do Banco do Brasil para lá, vê que se faz necessário pensar, 

então é favorável ao projeto. O vereador Jhonatan diz que vê que esse projeto vem de 

encontro com uma demanda muito antiga que o vereador Ivo colocou, principalmente 

da região do balneário, com os ônibus, pois hoje a gente sabe que os ônibus vão lá e 

colocam os cones na frente do hotel, viram donos da rua e a gente sabe que isso é 

proibido, não pode, mas colocam os ônibus lá tirando o direito de pessoas de estarem 

utilizando a via pública, então vem para resolver esse pepino, como diz o ditado 

popular, que são esses ônibus estacionados principalmente na região dos hotéis, e a 

responsabilidade dos ônibus dos turistas é do hotel que está hospedando eles, eles que 

tem que dar um jeito de arrumar aonde colocar isso aí, terrenos particulares tem 

sobrando na cidade, então podem estar alugando, enfim fazendo da forma correta como 

o vereador Ivo colocou e da sua parte é favorável. O vereador Celso diz achar que o 

principal problema que já vem há anos, são os dejetos dos ônibus e a pessoa que vai 

fazer o estacionamento, que vai ganhar com isso e merece ganhar, e com esse ganho ela 

vai construir um local para isso, com filtros, fossas, e tudo vai se adequando devagar  



 

 

 

depois disso, mas o importante é começar, então é favorável. O vereador Alcides diz 

que também com certeza é favorável e acha que vai levar um tempo até normalizar tudo, 

para ser colocado esses dejetos dos ônibus em fossa, e assim o pessoal vai se adequando 

também e tirando o transito pesado de dentro da nossa cidade, é o melhor que pode 

acontecer, mas nós temos que lembrar que nós temos os nossos caminhões pesados 

também circulando aqui por dentro da cidade, vamos ter que diminuir um pouco as 

cargas, não adianta querer tirar o transito e nós carregar vinte toneladas, aí nós mesmos 

detonamos com o asfalto, estamos destruindo o que é nosso, então tem que educar, mas 

temos que começar a educar dentro de casa, mas com certeza 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 coloca em discussão o Regime do Projeto 

de Lei Nº 45/2.015 - Autoriza a realização de Evento Oficial do Município de Piratuba e 

dá outras providências. O vereador Luiz diz que sobre o regime quer falar que na 

verdade se o Tribunal de Contas acatou é porque tinha vários motivos e irregularidades 

nessa licitação e como foi em muitos anos sempre direcionado e agora arrumaram uma 

forma, não é contra que passem para o hospital, mas falou que não votaria mais tudo 

que viesse em urgência, não é preciso engolir em cima da hora, chegou às cinco horas 

da tarde e estava aqui em cima da mesa, até conversou com a assessora e ela lhe disse 

que está legal, mas vai votar contra. O vereador Jhonatan diz ser favorável, porém deixa 

um alerta para a administração pública para que nos próximos anos, por mais que nesse 

ano já tenham sido feito antecipadamente a licitação, mas que nos próximos anos seja 

feito com mais antecedência para evitar esse tipo de transtorno, não sabe se existe 

algum impedimento legal, mas não vê o porque não fazer essa licitação lá em março ou 

abril que seja, até para dar um tempo de planejamento muito maior para as empresas 

que querem concorrer, é favorável ao regime por conta da situação, uma pena que 

chegou nesse ponto mas esperamos que nos próximos anos seja corrigido essa falha que 

aconteceu e que não venha a retardar essa divulgação dessa festa que com certeza é a 

principal festa do nosso município. O vereador Ivo diz também ser favorável ao regime 

e o projeto depois irão voltar a discutir. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

coloca o regime em votação o qual foi aprovado por sete votos e o vereador Luiz Gomes 

votou contra. Após o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça, redação de Leis e 

veto, vereador Sady solicitou a presidente para que ceda um espaço para as comissões 

analisarem o projeto e votarem ainda nessa sessão. A Presidente então coloca em 

votação a solicitação do vereador Sady, a qual foi aprovada por unanimidade. Então a 

Presidente cede espaço para as comissões analisarem o projeto. Retornando aos 

trabalhos a Presidente solicita a secretária que faça as leituras das Atas dos Pareceres 

das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e veto e Educação e Cultura, 

Saúde e Assistência Social do Projeto de Lei Nº 45/2.015. Após as leituras a Presidente 

coloca o projeto em discussão. O vereador Sady diz que como presidente da comissão  



 

 

 

de constituição analisaram o projeto meio em cima da hora, mas acha que é um evento 

tradicionalista, todo ano tem e jamais irão deixar de fazer o evento nesse ano, então é 

favorável, pois não tem nada de ilegal desde que a entidade cumpra com o contrato. O 

vereador Jhonatan diz que essa questão que o vereador Sady colocou é importantíssima 

porque na lei não diz qual a penalidade, caso o hospital que seria a entidade responsável 

pela organização da Abertura da Temporada de Verão sofreria caso descumprisse algum 

item, então como não tem na lei os vereadores recomendam que a entidade faça junto no 

contrato, se eles forem eles mesmos fazer não tem problema, mas se eles terceirizarem 

essa festa, que é o que provavelmente vai acontecer por conta da questão técnica de 

organização, colocar então no contrato uma penalidade por exemplo de um mil reais de 

multa por item não executado da referida lei, também quer destacar a importância da 

abertura da temporada de verão que hoje com certeza é o evento que mais expõe 

Piratuba fora daqui e é um evento que traz cerca de quinze, vinte mil pessoas para o 

nosso município, faz uma propaganda que só quem já participou da divulgação  sabe da 

dimensão que se tornou, hoje é a diária mais cara de Piratuba, é na abertura da 

temporada de verão, é a oportunidade de todo mundo ganhar um pouco mais, tanto na 

imobiliária quanto os hotéis que perderam um pouco o preconceito de alugar para esse 

público jovem que está vindo, que são nossos turistas de amanhã, é feita a divulgação 

em mais de dez universidades que são o público formador de opinião, hoje 

principalmente em redes sociais que é aonde que todo mundo está acompanhando as 

novidades, há várias cidades ao redor de nós que já tentaram copiar, copiar na caruda a 

nossa festa e não conseguiram nem perto do sucesso que tem aqui, pode citar Ouro, Itá, 

Machadinho que já investiu em muita publicidade mas não consegue chegar aos pés da 

nosso festa, a questão do comércio nem precisa citar que todo mundo ganha, quem não 

ganha diretamente, vai ganhar com imposto recolhido posteriormente com a atividade 

econômica que é gerada aqui, tem a questão de propaganda, pincipalmente em dois 

polos regionais aqui que é muito mal explorado que é Erexim e Chapecó, que somada as 

duas cidades tem mais de trezentos mil habitantes, então isso é importantíssimo e um 

exemplo de divulgação é o seguinte, que no ano passado teve a dupla Bruninho e Davi, 

uma dupla na época em ascensão e eles tinham um programa na internet chamado B e D 

no verão, o programa que eles gravaram aqui em Piratuba teve sessenta e cinco mil 

visualizações, se somar o segundo colocado e o terceiro desses programas não chega a 

sessenta mil visualizações e um dos outros eventos foi em Balneário Camburiu, então 

da para ter ideia da dimensão que se tornou essa festa, da importância que ela tem e 

claro tem os contras, vem gente ruassera vem, com certeza vem, mas está na hora da 

gente começar a dar um olhar diferente e tentar controlar algumas situações, não 

pensem por exemplo que a october começou ordeira do jeito que está ou assim quem for 

um dia no carnaval de Águas de Chapecó e visse o que eles fazem lá e em cinco dias ia 

dar graças a Deus que nós temos a abertura da temporada aqui em Piratuba do jeito que  



 

 

é hoje, isso que aqui incomoda um pouco, no  mais acha que é isso e é totalmente 

favorável, é um dos poucos entretenimentos para os jovens que nós temos na nossa 

cidade, estamos trazendo um público diferente e gira bastante dinheiro, se a gente jogar 

dez mil pessoas e se cada um gastar quatrocentos reais, já da quatro milhões rodando 

dentro do nosso município, então espera que todos os vereadores aprovem, pois é uma 

coisa muito boa além de estar ajudando o hospital que fica a critério deles negociarem a 

questão de valores que irão receber. O vereador Ivo diz ser favorável ao projeto que é de 

repassar a abertura da temporada para o hospital, mas diria que não só o projeto, como 

também é favorável a essa abertura da temporada, é sabido que transtorno e às vezes até 

grande, mas temos que trabalhar para corrigir para que ano a ano se minimize esses 

problemas aí. Todos eventos grande, como o vereador Jhony já falou em outros lugares 

também da transtorno, muitas vezes a gente nem fica sabendo, a imprensa também não 

divulga tanto, mas da transtorno, sem duvida nenhuma todo mundo ganha, 

principalmente a região do balneário, na maioria quem trabalha com o turista, de uma 

forma ou outra alguma coisa ganha e tão bem o Jhony falou que hoje talvez o cara 

dorme no carro, ou se dormir em uma barraca também está contribuindo, mas amanhã 

ele vai estar hospedado em um hotel, ele vai estar divulgando o município fora, lhe 

parece que a abertura da temporada é um start que começou o veraneio em Piratuba, 

talvez a gente sentiria mais isso se não tivesse a abertura, talvez se não tivesse a 

abertura iriam sentir mais, então é favorável, acha que tem que ser trabalhado cada vez 

mais, mas é um evento que com certeza vem gente de todo sul do Brasil e também não 

da para deixar de comentar que se pegar há alguns anos essa abertura, a municipalidade 

ou o balneário tinha que pagar para uma empresa fazer esse evento, hoje felizmente  tem 

que se dar todos os méritos para a empresa Idea que vem há anos fazendo e foi quem 

realmente promoveu e está nessa grandiosidade em função dessa empresa que fez nesses 

últimos anos, não sabe quantos anos, mas enfim foi ela que tornou essa dimensão essa 

festa, é lógico que o município não tem como direcionar essa licitação para uma 

empresa, apesar de que quem vê aquele primeiro edital que o tribunal de Contas não 

aceitou e o que houve, o que foi pedido para alterar foi o que o edital pedia que fossem 

somente empresas que já tinham feito eventos públicos e não empresas que fizeram 

qualquer tipo de evento e é claro que isso limita muitas empresas, porém resguarda a 

municipalidade e toda a região do balneário porque pode haver problema se uma 

empresa qualquer ganhar, e um exemplo é que existiu a um tempo atrás a arena 

sertaneja aqui em Piratuba e chegou na hora o pessoal que foi contratado não subiu no 

palco, porque provavelmente não pagaram antecipadamente que é o que muitos artistas 

pedem e aí vem aquela pergunta, vai que acontece algo parecido na abertura da 

temporada, mas passando para o hospital com certeza deve fazer convênios com outras 

entidades ou outras empresas porque vê que seria bem difícil os integrantes da diretoria, 

porque não estão acostumados a fazer eventos desse porte aí, mas que façam da melhor 

forma, porque Piratuba não pode deixar de fazer um evento desse tamanho aí e nem  



 

 

 

deixar para a ultima hora, claro que no próximo ano sabendo que pode haver problemas, 

se antecipa mais ainda, apesar que foi feito em junho, mas que se faça antes ainda para 

que haja tempo suficiente para recorrer aos recursos, mas é favorável.  O vereador Luiz 

diz que votou a favor da parte legal do projeto nas comissões, mas aqui seu voto 

continua sendo contra pela forma que veio em regime de urgência e espera que o 

hospital ganhe bastante dinheiro, porque da dinheiro, a media de quinze mil pessoas a 

cinquenta reais por pessoa façam uma conta de quantos mil  para quem faz essa 

exploração, cinquenta reais cada carro, então espera que o hospital faça uma negociação 

boa e que valha a pena, e das diárias ser bem mais caras, tem que ser o dobro mesmo, 

porque esse pessoal vem e quebram tudo, é uma baderna, então da sua parte é contra. O 

vereador Alcides diz ser favorável ao projeto que foi repassado ao hospital e pelo que o 

prefeito falou a licitação não passou por causa da capacidade técnica, mas não julga a 

festa, e não fala sobre a festa e sim do valor que o hospital vai ganhar com isso aí, pois a 

gente sempre anda catando dinheiro para o hospital e sabe que de repente vai ter gente 

que vai comentar que o hospital terceirizou, mas ele não tem como fazer uma festa 

dessas aí, mas mesmo assim vai sair ganhando e quem vai ganhar com isso somos nós, 

toda comunidade e a comunidade de Ipira também, porque o hospital é de todos nós. 

Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira e 

única votação o qual foi aprovado por sete votos e o vereador Luiz Gomes votou contra.  

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 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 

03 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


