
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.114 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2.015. 

 

 

Aos doze dias do mês de maio 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 

05/05/2.015. 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 Audiência Pública da pequena PCH Piratuba, Convite do 

Corpo de Bombeiros, Ofício da Secretaria Estadual de Infraestrutura – Deinfra, Ofício 

da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – Formação da Comissão de 

Direitos Humanos, Ofício – Liberação de Recursos. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 

15/2.015 – do Projeto de Lei Nº 12/2.015 – Abre crédito suplementar por conta do 

superávit financeiro no valor de R$ 171.000,00 e dá outras providências, Mensagem Nº 

16/2.015 – do Projeto de Lei Nº 13/2.015 – Autoriza firmar convênio com a AEP – 

Associação Esportiva Piratuba. DO LEGISLATIVO: Resolução Nº 09/2.015 – Dispõe 

sobre o reajuste do Vale –Alimentação regulamentado pela Lei 1.165/2.012, Moção de 

Apoio Nº 01/2.015 – proposta pelo vereador Ivo Weber – Manifesta seu irrestrito apoio 

aos trabalhadores e trabalhadoras do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina que 

encontram-se em greve reivindicando reajuste salarial. ORDEM DO DIA: Após as 

leituras a Presidente coloca em discussão a Resolução Nº 09/2.015. O vereador Ivo diz 

achar justo esse reajuste na cesta básica de oito, ponto quarenta e dois, pois sem dúvida 

nenhuma com todos aumentos que teve em tudo que vai se comprar, não tem porque 

então não reajustar o valor do vale alimentação, então é favorável. O vereador Alcides 

diz que com certeza também é favorável, teria até que ser mais, mas com certeza 

devagarinho vamos melhorando, então é favorável. O vereador Celso diz também ser 

favorável a esse reajuste. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a 

Resolução em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a Presidente coloca 

em discussão a Moção de Apoio Nº 01/2.015. O vereador Ivo diz que foi procurado por 

servidores do Poder Judiciário que se encontram em greve para colocar essa Moção de 

Apoio a essa greve e o que eles estão reivindicando é um novo plano de cargos e 

salários que diz que vem se arrastando a muito tempo no Tribunal de Justiça e também  



 

 

 

o sindicato vem cobrando e reclamando que na negociação dos salários há uma 

diferença entre os desembargadores e juízes e os funcionários, então essa moção é em 

razão aos funcionários, então como foi procurado, colocou aqui em plenário e pede 

apoio dos nobres colegas vereadores. A vereadora Ivanete pergunta quais são os 

funcionários, assistentes sociais, escreventes. O vereador Ivo diz que são todos, menos 

os desembargadores e magistrados. O vereador Alcides diz que também é favorável, 

também tem outras classes que estão em greve, como professores, servidores públicos 

de Concórdia, e tomara que os servidores aqui de Piratuba nunca precisem fazer isso, 

mas sempre vai dar apoio para quem vai reivindicar os seus direitos. Não havendo mais 

nada a discutir a Presidente coloca em votação a Moção a qual foi aprovada por 

unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos 

visitantes e a Deus por esta sessão. A vereadora Ivete cumprimenta a todos os presentes 

e pede para que venham mais vezes, quem sabe futuramente alguém poderá estar 

sentado aqui. O vereador Alcides diz querer fazer um comentário sobre o Jantar que foi 

feito para ajudar o pessoal de Xanxerê, parabéns para o pessoal que organizou, estava 

tudo muito bom, muito caprichado, então estão de parabéns mesmo a equipe que 

organizou aquele costelão. Também quer comentar sobre a resposta que veio do ofício 

enviado ao Deinfra, se os carros e os caminhões não roçarem todo o mato eles vão vir 

roçar, mas que seja bem vinda essa roçada. A vereadora Ivanete diz querer comentar a 

respeito da SC-135 que partiu daqui a movimentação, e esteve conversando com o 

Wagner que é ele quem agenda com o governador para irem até lá, então nessa semana 

ele lhe enrolou mais uma vez que por causa da morte do Luiz Henrique a agenda está 

meio acumulada, mas prometeu que semana que vem vai dar continuidade, vamos 

esperar e não vamos desistir. Também quer comentar a respeito que escuta nas rádios, 

na televisão, com o governo federal que dão vacinas para vários níveis de saúde e 

idades, mas lhe deixou muito triste porque é liberado para crianças, para gestantes, para 

pessoas que tomam remédios contínuos, é um direito e realmente deve ser, mas para os 

presos também é liberado e aonde fica nós trabalhadores, professoras que convivem 

com crianças, isso lhe deixou muito triste, não liberar no mínimo para as professoras, e 

liberar para os presos, que Brasil é esse, que País é esse? O vereador Sady diz que o 

vereador Alcides comentou sobre a janta, diz que não pode vir porque tinha um 

compromisso, mas também quer parabenizar os organizadores. Também quer comentar 

com a Claudia, secretária de esporte e com o Dilceu do Esporte que sábado a gurizada 

do esporte se apresentaram muito bonito, só perde quem não vai assistir, o ginásio 

estava cheio e diz que nunca achou que Piratuba iria passar por momentos tão bons, e 

até está entrando um projeto na casa para ser votado, mas acha que Piratuba está de 

parabéns. O vereador Ivo diz querer cumprimentar o Lions Clube pelo evento que fez, 

com o objetivo de arrecadar recursos para o pessoal de Xanxerê que houve o vendaval e 

muita destruição e todo mundo comentou de uma forma muito positiva a organização.  



 

 

 

Também o pessoal da Linha Serraria fez o Kerb no sábado passado, também muito bem 

organizado, não havia muita gente em função de que muitos eventos tinham na cidade, 

também a abertura do Futsal e a gente sabe que esses eventos se batem e é ruim para 

todas as entidades, mas está de parabéns todo comunidade pela organização. Também 

quer cumprimentar o pessoal da educação e os demais presentes. 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 12 de Maio de 2.015. 

 

 

 

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

Presidente da Câmara                                                     Vice – Presidente 

 

 

 

Ivo Weber                                                                 Sady Pereira da Costa 
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