
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.137  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2.015. 

 

 

Aos dezessete 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 

10/11/2.015. 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. DE 

DIVERSOS: Ofício 20957/2.015 – do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 

– Encaminha Contas do Prefeito Municipal, referente Exercício de 2.013.  DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 19/2.015 – Solicita que seja dado nome à Comunidade 

do interior de Piratuba – da vereadora Ivete da Motta de Azeredo. ORDEM DO DIA: 

Após as leituras a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 19/2.015 da vereadora 

Ivete. A vereadora Ivete diz que foi procurada pelo senhor Aderbal, até ele está presente 

na sessão para que na linha onde ele mora seja colocado o nome de Valêncio Vargas, 

então pede a colaboração de todos os vereadores, é um pedido, então pede a colaboração 

de todos para aprovação. O vereador Luiz diz ser favorável, pois todos são 

conhecedores do seu Aderbal, do pai dele, e esse Valêncio é avô do seu Aderbal, então 

o trabalho que eles prestam na comunidade de Zonalta e sempre fizeram, então é 

favorável. O vereador Alcides diz também ser favorável, é uma história essa família 

sempre colaborou na Comunidade de Zonalta, sempre trabalharam e nada mais justo 

que essa linha onde mora o seu Aderbal levar o nome do avô dele, com certeza é 

favorável. O vereador Ivo diz também ser favorável, o seu Normélio e o seu Aderbal 

são pessoas da comunidade, e muito já trabalharam pela comunidade de Zonalta, onde 

que foi praticamente através do Normélio que se criou a festa cabocla, a casa cabocla, 

com mais alguma pessoas, então não tem nada contra, que bom, e imagina que seja uma 

sublinha de Zonalta ou algo parecido, que bom que vai o nome do avô, então é 

favorável a indicação. O vereador Celso diz que todos os vereadores irão falar a mesma 

coisa, então não irá repetir o que os outros já falaram, mas com certeza é favorável a 

indicação também. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação 

em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após 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. 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 43/2.015 – Institui o Código Municipal de limpeza urbana e atividades correlatas. 

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 44/2.015 – Abre crédito suplementar por conta de anulação parcial ou total no 

valor de R$ 145.000,00 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 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 46/2.015 – Estima a 

receita e fixa a despesa do Município de Piratuba – SC, para o exercício de 2.016. Após 

as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Alcides diz que na 

verdade não tem o que discutir, pois o projeto foi apresentado em audiência pública 

ontem aqui na câmara, então foi bem explicado para todos os vereadores. O vereador 

Ivo diz que não pode estar na audiência pública, mas olhando o projeto com certeza gera 

uma preocupação, no ano passado estavam aprovando o orçamento de dois mil e quinze 

de trinta e três e alguma coisa, não lembra bem os números e esse ano estão aprovando 

o orçamento para o ano que vem, dois mil e dezesseis estão aprovados em vinte e oito 

mil e quinhentos, provavelmente é a redução que houve, já que o orçamento de dois mil 

e quinze de trinta e três não se confirmou em função das quedas de arrecadação, é uma 

nova realidade, imagina que é na faixa de quase cinco milhões de queda que tem na 

arrecadação, de um lado cai e do outro sobe em função dos aumentos desde o salário 

dos funcionários, manutenção da máquina pública, então é preocupante e a 

municipalidade vai ter que se preocupar em cuidar com alguns eventos, repasse de 

recursos, enfim festividades, pois se não há possibilidade de parar alguns programas e 

diria que não é só para o próximo ano, são por vários anos que nós devemos estar com 

uma arrecadação abaixo do que já é e por outro lado as coisas subindo todo dia, é 

preocupante, mas é a nova realidade do país e se o país muitas vezes não vai bem, o 

estado não vai bem e também o município não vai bem, só iria melhorar se as vendas 

melhorassem e como o povo também não está comprando, está comprando menos, é 

natural que caia a arrecadação, então torcemos para que logo haja a recuperação da 

economia do país. O vereador Alcides diz que na verdade até gostariam de mudar essa 

realidade, mas existem os limites de gasto na educação e na saúde também, então sobra 

bem menos para se aplicar nas outras secretarias. 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 47/2.015 – Abre crédito 

suplementar por conta da anulação parcial ou total no valor de R$ 776.530,92 e dá 

outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O 

vereador Ivo diz que já havia comentado na outra sessão quando tinha um projeto 

parecido e logicamente esse ajuste sempre foi normal nessa época do ano, mas em 

função das quedas é logico que de vez vai bagunçar o orçamento e é necessário fazer os 

ajustes, principalmente que vê que é para a folha de pagamento dos funcionários, então 

se faz necessário. O vereador Alcides diz que vai chegando o final de ano e esses 

projetos são normal, já faz dezenove anos que está aqui e todo ano é assim, até temos 

um secretário de administração aqui, e pode dizer que quando chega o final de ano, é 

normal esses projetos. 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. O vereador 

Alcides diz querer dar os parabéns para o pessoal que realizou o festival de dança, 

porque é muito importante para o nosso município, para o nosso comércio, pois 

movimenta, e também o show, pois já teve vários outros shows em nosso município, 

como Milionário e José Rico, mas esse alegrou mesmo o pessoal da terceira idade, e 

isso é importante, é importante valorizar as pessoas da terceira idade, também já tem 

mais de sessenta anos, mas é importante essa valorização das pessoas, parabéns pela 

organização e que eles pensem para que todo ano tenha esse festival. O vereador 

Jhonatan diz querer colocar que na semana passada recebeu um ofício da prefeitura 

dizendo que em uma semana a câmera na frente da escola ia estar concertada e passou 

por lá agora e não estava, então a maioria das pessoas pensa que é uma coisa pequena, 

uma câmera de segurança em frente a uma escola, mas não é tão pequeno quanto parece 

ser. Também quer deixar uma ideia, não tem bem certeza se seria a secretaria de 

agricultura que é a responsável pelo parque de exposições, pelo que lembra, por causa 

do projeto de aluguel daquele local, mas o plantio de árvores do lado de lá da cancha, do 

lado oposto de onde o publico fica, pois acredita que da uma sombra, também para os 

praticantes dentro da cancha, não sabe se tem algum entendimento por causa da questão 

das folhas caírem dentro da cancha, não sabe se isso interfere em alguma coisa ou não, 

mas acha que seria interessante, porque se tivesse sido feito logo quando colocaram a 

cancha de laço já estariam grande as árvores, então nem sabe que espécie seria mais 

conveniente lá, não entende disso, mas acha que é interessante estar analisando essa 

situação. E também quer parabenizar o pessoal pelo Festival de dança da terceira idade, 

que se mostrou um sucesso e trouxe bastante gente para a nossa cidade. O vereador 

Sady diz que sobre o que comentou sobre os estacionamentos da Copérdia até o 

Cemitério, então pede a secretaria que faça um oficio ao secretário da cidade, pois  



 

 

 

esteve lhe informando nessa semana e precisa de um ofício aí ele vai conversar com os 

confrontantes. 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 

17 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


