
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.115 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE MAIO DE 2.015. 

 

 

Aos dezenove 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 

12/05/2.015. 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 da Associação de Haecon-do, Convite para Audiência Pública da 

PCH Piratuba, Ofícios de Liberação de Recursos. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 

17/2.015 – do Projeto de Lei Nº 14/2.015 – Autoriza ceder servidor Público Municipal 

para atuar na Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira, Mensagem Nº 18/2.015 – do Projeto 

de Lei Nº 15/2.015 – Abre crédito suplementar por conta do superávit financeiro no 

valor de R$ 113.000,00 e dá outras providências, Mensagem Nº 19/2.015 – do Projeto 

de Lei Nº 16/2.015 – Autoriza firmar convênio com as Associações de Micro Bacias e 

dá outras providências, Mensagem Nº 20/2.015 – do Projeto de Lei Nº 17/2.015 – 

Aprova o Plano Municipal de Educação – PME e dá outras providências. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 07/2.015 – Solicita que seja denominado: Centro de 

Eventos Luiz Henrique da Silveira – do vereador Alcides Gomes. ORDEM DO DIA: 

Após as leituras a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 07/2.015. O vereador 

Alcides Gomes diz que já passou aqui nessa casa um projeto de lei dando título de 

cidadão honorário e o projeto até foi rejeitado na época para o nosso ex governador, 

então acha que nada mais justo fazer essa homenagem, pois foi o governador que mais 

trouxe coisas para o nosso município, o nosso centro de eventos, a nossa unidade mista, 

um colégio que está prestes a ser inaugurado, obras não de cem mil reais, obras de dois, 

três, cinco, seis milhões, então acha que seria  coisa mínima essa homenagem, pois ele 

merecia muito mais, por isso pede apoio aos colegas vereadores para que essa 

homenagem seja realizada. O vereador Ivo diz que sem dúvida acha justa essa 

homenagem ao ex governador Luiz Henrique, ele de fato que administração solicitou, 

mas encampou a ideia do Centro de Eventos, não só em Piratuba, mas sabe que teve 

também em outros lugares, como Concórdia e não só o Centro de Eventos, mas como 

também o Acesso Sul que foi algo que ele trouxe, então nada  mais que justa essa  



 

 

homenagem ao ex governador que com certeza foi um dos melhores governadores para 

as cidades pequenas e por Piratuba ele tinha um carinho especial, um carinho muito 

grande. O vereador Alcides diz que é uma pena que não se pode homenagear a pessoa 

enquanto ela está viva, tem que esperar ela morrer para se fazer uma homenagem. A 

vereadora Ivete diz também ser favorável e acha que é de grande importância isso para 

Piratuba, pela pessoa que ele foi, e foi uma boa iniciativa do vereador, parabéns. 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 

11/2.015 – Autoriza firmar convênio com Águas do Alto Uruguai Convention & 

Bureau. O vereador diz que sua posição foi favorável desde a primeira, não pode 

participar da primeira reunião do Águas do Alto Uruguai e o pessoal do turismo, mas 

participou da segunda e achou que realmente é necessário que se faça esse convênio e 

sabe da importância que tem para o pessoal na compra dos standers que seria caríssimo 

comprar sozinho, também a questão da cultura cabocla que também tem uma certa 

parceria, também tem um projeto em andamento e entendendo dessa forma, seu voto 

continua sendo favorável. O vereador Celso diz que da mesma forma foi favorável e 

continuará sendo, tendo também em vista que um pessoal de Zonalta já lhe procurou 

também por causa desse projeto, mas cada um tem sua opinião. O vereador Sady diz 

também ser favorável, já foi favorável nas comissões e o vereador Celso pediu visto, 

mas vai manter sua postura porque acha que deu resultado, todos viram que o município 

recebeu dois prêmios, dois troféus estadual, então vai manter sua posição. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi 

aprovado por cinco votos, sendo contra os vereadores, Alcides, Anildo, Ivanete e Ivete. 

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 12/2.015 – Abre crédito 

suplementar por conta do superávit financeiro no valor de R$ 171.000,00 e dá outras 

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

Ivo diz ser favorável, abrir um crédito suplementar é algo normal dentro de uma 

prefeitura, tira de um lugar e coloca em outro, então é favorável. O vereador Alcides diz 

que a comissão de orçamento também deu parecer 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 a secretária que faça as leituras das Atas dos 

Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto; Orçamento, 

Finanças, Tributação e Controle de Contas e Educação e Cultura, Saúde e Assistência 

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

Associação Esportiva Piratuba. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Alcides diz que esse projeto na realidade é um convênio que vai 

utilizar o crédito de cento e setenta e um mil do outro projeto. Esse valor não vai ser 

investido tudo no futebol de salão como muitas pessoas estão pensando, em torno de  



 

 

 

dezoito mil no bolão, quinze mil na bocha, setenta e sete mil no futsal feminino e 

masculino e em torno de setenta e três mil reais em material esportivo, então acha que é 

uma coisa justa, porque todos nós somos sabedores que hoje Piratuba é referência no 

bolão, na bocha e no futsal também, então nada mais justo que o município apoiar, e os 

vereadores também, para que a nossa equipe faça bonito no campeonato. O vereador Ivo 

diz também achar importante o investimento em futebol, no bolão e na bocha já sempre 

foi investido e agora ainda mais no futebol de salão que dá para notar que o ginásio 

sempre está lotado e com certeza está levando o nome de Piratuba aí para todo estado, 

com a representação no futebol de salão. Acha que esse repasse de recursos para as 

entidades se torna mais fácil para quem vai gerir tanto o bolão como a bocha, porque 

quando é o município que banca há uma burocracia muito grande e assim repassar para 

essa associação e essa associação repassar para as outras entidades, acha que é uma 

forma facilitada dessas equipes competirem de forma estadual e também quando se 

falou das guriazadinhas é aquelas que o Cile treina, então nada mais justo que ajudar 

essas crianças que estão lá no esporte, então é favorável. O vereador Celso diz que acha 

que é a melhor forma de se passar um recurso, diretamente para as entidades, deixar o 

pessoal trabalhar mais a vontade e até no sábado foi assistir o jogo de futebol de salão, 

parabéns para o pessoal. O vereador Sady diz que é presidente da comissão e votou 

favorável e na gestão passada já tinha feito comentário ou uma indicação, não lembra 

bem, mas para que se criasse uma Fundação de Esportes em Piratuba, acha que já cabe 

ter uma fundação em Piratuba, porque não precisaria repassar esse dinheiro para uma 

associação, o Esporte poderia ele mesmo se administrar, é valido porque tem os pias 

participando do campeonato de Santa Catarina, o bolão, tudo que for, mas não podemos 

esquecer dos nossos campeonatos municipais também, agora está rodando um suíço e 

não tem nada de prêmio, acha que devia ter uma ajuda de custo, um prêmio, porque hoje 

não é fácil manter um time no interior, então acha que o município não pode esquecer o 

pessoal aqui do município e do interior, porque é daqui que se cresce para chegar lá em 

cima grande. 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 parabenizar pela aprovação do projeto, votou contra e justificou o 

porquê, mas está de parabéns a associação e quem votou também. Também quer fazer 

um comentário porque nessa semana esteve visitando algumas obras da prefeitura e a 

administração está de parabéns, o asfalto de Linha Divisa, Lageado Mariano também 

está quase pronto e esteve visitando Linha São Paulo também e precisa ver o capricho 

daquela estrada, cascalharam de uma ponta a outra e agora está chegando uma 

temporada de chuva, então ficou ótimo, parabéns para a administração, parabéns para a 

secretaria e também quer fazer um elogio para o Moura, pois precisava de um serviço  



 

 

 

em Linha Hachamnn e aí levou ele lá para ver o serviço e logo estava pronto, então 

assim as coisas só vão andar para a frente. O vereador Lauro diz querer agradecer o 

atendimento no posto de saúde, a Dra. Claudia, a Nilda, enfim todos os funcionários, 

mas em especial a Dra. Claudia que lhe encaminhou de uma forma correta com o Samu 

para Xanxerê. A vereadora Ivanete diz querer comentar a respeito da SC-135, que 

novamente ligou na SDR e nenhum retorno ainda, mas não vai deixar eles em paz e toda 

a semana vai ligar, mas também tem outros recursos para marcar com o governador. 

Quer também parabenizar e agradecer, já tinha deixado claro que seu voto era contra, 

não por causa do Senhor Frigo, mas vai falar mais uma vez que várias pessoas lhe 

procuram por causa de um banho no balneário que não ganham e aí a gente que é 

vereador e mora aqui tem que cobrar, então teve a postura, votou contra, mas parabéns 

ganharam.  A Presidente também agradece a presença de todos e a Deus pelas melhoras 

do Seu Lauro. 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 19 de Maio de 2.015. 
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