
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.106  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE MARÇO DE 2.015. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de março 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 

03/03/2.015. 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: Ofícios de Liberação de Recursos, Ofício da Agência de Fomento do 

Estado de Santa Catarina S.A – BADESC, Ofício da Câmara Municipal de Vereadores 

de Irani, Ofício da Câmara Municipal de Vereadores de Ipumirim, Ofício da UVESC – 

Prestação de Contas de 2.014. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 03/2.015 – Solicita 

alteração na Lei do Estatuto dos Servidores Públicos do Município, para que o Reajuste 

Salarial passe a ser no Mês de Janeiro e não mais no Mês de Maio – dos vereadores 

Alcides Gomes e Ivanete Potrich, Requerimento do Vereador Ivo Weber – endereçado à 

FATMA – Solicitando que seja liberado o Corte de Árvores/Galhos que estejam 

trazendo perigo à Pessoas, Residências e Estabelecimentos Rurais, e que tenham um 

laudo do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil que comprove o perigo existente. 

ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

03/2.015. O vereador Alcides diz que todo ano o servidor público acaba perdendo 

porque o reajuste é sempre dado no mês de Maio, então olhando por esses projetos que 

estão passando dá para revogar somente o artigo em que fala que o aumento é no mês de 

maio, e passe então a ser no mês de janeiro, então resolveu fazer essa indicação para que 

o prefeito faça um projeto revogando esse parágrafo do estatuto dos servidores, pois 

assim todos os funcionários irão ganhar com isso, então pede o apoio a todos os colegas 

vereadores. A vereadora Ivanete diz que só complementando o que o vereador Alcides 

falou, tem que somente mudar a lei do estatuto dos servidores, então pedem a 

colaboração dos vereadores porque é um direito dos funcionários, porque em todos os 

outros municípios é a partir do mês de janeiro, então que aqui também passe a ser. O 

vereador Celso diz que também é favorável a indicação, pois é um direito do servidor. O 

vereador Ivo diz também ser favorável, e como já foi mencionado a um ganho de quatro 

meses nessa antecipação e é um ganho real dos funcionários e que bom que há essa  



 

 

 

sinalização do prefeito em antecipar esse aumento, aonde só vem a beneficiar o nosso 

servidor. 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 

Requerimento do vereador Ivo. O vereador Ivo diz que como foi lido pela Martha, em 

todo interior e cidade existe muitas árvores, principalmente pinheiros no interior que 

estão próximos as casas e aí não é um problema só para as pessoas e sim instalações, 

casas, onde pode cair galhos de pinheiro, que podem destruir uma casa e na cidade é a 

mesma coisa, e se sabe que para haver a liberação desse corte, nem que for uma árvore 

comum, depende de um projeto, sem o projeto não há aprovação, pode ser feita de 

forma clandestina, mesmo quando o bombeiro vai lá, ainda não é o correto.  O correto é 

a FATMA dar o OK, mesmo que tenha que pagar, e então o que está pedindo neste 

ofício é para que a FATMA reconheça um laudo do bombeiro ou da defesa civil, porque 

a defesa civil tem em todos os municípios e ela tem a autoridade para tirar uma pessoa 

ou uma família de uma casa quando estão em área de risco, porém quando se faz um 

laudo que até já aconteceu de terem feito os dois laudos, mesmo assim a FATMA não 

reconhece, alegando que a árvore já estava ali, enfim, e não pode ser derrubada, a não 

ser que tu pague. Então gostaria que esse ofício se aqui for aprovado, também fosse 

enviado para os deputados aqui da região, ou que representam a região, Titon, Sopelsa, 

Saretta, Marcos Vieira, enfim se tiver outro para que intercedam junto a FATMA, para 

que possa de fato o pessoal derrubar, não que o corpo de bombeiros vá derrubar, mas 

que de o laudo, dando o laudo com reconhecimento do órgão ambiental, que está na 

mão do estado. A vereadora Ivanete diz ser totalmente favorável, porque é preciso 

trabalhar na prevenção e não que as árvores caiam nas benfeitorias dos agricultores e 

que ainda venha a danificar e assim eles possam utilizar essa madeira também, porque 

todo agricultor sempre precisa de uma madeira para ampliar as benfeitorias, então é 

totalmente favorável. O vereador Alcides diz que é favorável ao requerimento do 

vereador Ivo, porque isso realmente é um problema e já aconteceu, aí  FATMA acaba 

mandando para o Ibama, o Ibama manda para o Corpo de Bombeiros e o Corpo de 

Bombeiros acaba executando alguns serviços aonde tem risco de cair em cima de uma 

casa, e é bem complicado, se for esperar pela FATMA não é fácil. O Gima do Mercado 

Verdurama faz quatro meses que ele está peliando, pagou a licença, fez o projeto e nada 

de liberação, é complicado, pagou e não consegue fazer o que quer, então é complicado, 

e o vereador está certo é preciso também mandar para os nossos representantes na 

assembleia, quem sabe mude um pouco e se agilize mais, porque tem necessidade 

mesmo. Tem gente que tem um terreno com uma árvore e quer construir, aí é um 

processo de quatro meses para derrubar uma árvore. O vereador Ivo diz que é muito 

mais tempo, o prazo é de seis meses a um ano ou mais. O vereador Alcides diz que isso 

é um absurdo, o cara não tem onde morar e não pode construir. O vereador Celso diz 

que é favorável, pois realmente é difícil, mas o maior problema é que às vezes alguma  



 

 

 

pessoa precisa realmente tirar e faz meio que clandestino e aí alguém vê e vai lá e 

entrega o outro, isso é complicado. O vereador Ivo diz que somente para ficar claro que 

é somente perto das casas, propriedades, aonde que de fato corre risco. O vereador 

Alcides diz que tem coisas que deixa todo mundo triste, porque a gente pega a nossa 

secretaria – SDR, não tem mais onde colocar funcionários, está cheio de gente e a 

FATMA alega que não tem pessoal para trabalhar, então porque eles não pegam duas 

pessoas a mais na SDR para agilizar esses trabalhos, aonde não precisa tem gente 

sobrando e onde há necessidade do povo não tem. Não havendo mais nada a discutir a 

Presidente coloca em votação o Requerimento do vereador Ivo 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 

Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do Projeto de Lei Nº 007/2.015 – Altera 

dispositivos da Lei nº 1206/2013 que institui o Sistema Municipal de Cultura, 

estabelece diretrizes para as Políticas Municipais de Cultura, e dá outras providências. 

Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. Não havendo 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; Orçamento, 

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

Assistência Social do Projeto de Lei Complementar Nº 001/2.015 – Dispõe sobre 

alteração de Anexos da Lei Complementar nº 69, de 02 de janeiro de 2.015 que dispõe 

sobre a criação e cargos da Fundação de Cultura e Eventos de Piratuba – FCEP e dá 

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

vereador Ivo diz não ter nada contra, pelo que deu para perceber houve alguns pequenos 

erros no ano passado quando o Executivo mandou para nós e pelo que percebeu faltava 

no cargo de historiador o nível, como vai contratar se não tem o nível salarial, houve 

uma mudança interessante que no cargo de Técnico Artístico, que antes dependia só do 

profissional de Artes e agora se abriu para o formado em educação física também e acha 

que o profissional de educação física tem bastante em Piratuba, então acha que muda 

pouca coisa, mas contempla mais profissionais. 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  

Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Complementar 

Nº 002/2.015 – Dispõe sobre alteração de Anexos da Lei Complementar nº 67, de 02 de 

janeiro de 2.015 que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 29, de 02 de maio 

de 2.007 que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para os Servidores 

Públicos do Município de Piratuba e dá outras providências, faz compilação de leis, 

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



 

 

 

discussão. O vereador Sady diz que ficou de dar uma resposta o porque do aumento dos 

salários do engenheiro ambiental, engenheiro civil e arquiteto no salário, então foi o 

assessor, o Giumbelli que deixou um nível errado, e agora o prefeito mandou o projeto 

para regulamentar isso. O vereador Ivo diz que não conversou com a administração, 

mas imagina que esses cargos já tenha um nível salarial no próprio município e na hora 

que foi feito o plano de cargos e salários ficou como nível cento e dez e na verdade é 

cento e quarenta e cinco, então concertaram e é favorável. 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 a Deus por esta sessão. O vereador Celso diz comentaram sobre aquela 

proteção que foi colocada ali na esquina e realmente isso vem atrapalhando, então acha 

que teriam que ter uma resposta disso ali, porque só comentaram e ficou por isso 

mesmo. O vereador Alcides diz que sobre o que o vereador Celso comentou acho que 

daria para formar uma comissão e ir lá conversar com o prefeito. A presidente também 

agradece a presença de todos e deseja a todos uma ótima semana. 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 Março de 2.015. 

 

 

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

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Ivo Weber                                                        Sady Pereira da Costa           

Primeiro Secretário                                          Segundo Secretário      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


