
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.122 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE JULHO DE 2.015. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de julho 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 

07/07/2.015. 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. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 

30/2.015 do Projeto de Lei Nº 26/2.015 – Dispõe sobre a ampliação do perímetro 

urbano do Município de Piratuba, Mensagem Nº 31/2.015 – do Projeto de Lei Nº 

27/2.015 – Abre crédito suplementar por conta do superávit financeiro no valor de R$ 

8.334,29 e dá outras providências, Mensagem Nº 32/2.015 – do Projeto de Lei Nº 

28/2.015 – Autoriza o Município de Piratuba a Integrar o Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada Resíduos Sólidos da Região da Associação dos Municípios do Alto 

Uruguai Catarinense – PIGIRS/AMAUC e dá outras providências, Mensagem Nº 

33/2.015 – do Projeto de Lei Complementar Nº 004/2.015 – Altera a Lei Complementar 

nº 66/2.015, de 02 de Janeiro de 2.015, Dispõe sobre a alteração da estrutura da Lei 

Complementar nº 28, de 02 de maio de 2.007 que Institui o Plano de Cargos, 

Vencimentos e Carreira dos Profissionais do Magistério Público do Município de 

Piratuba, Estado de Santa Catarina e dá outras providências, faz compilação de Leis, 

revoga Leis e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 14/2.015 – 

Solicita melhorias na entrada da Propriedade de Lauri Ostezequi na Comunidade de 

Uruguai – do vereador Anildo Longo. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente 

coloca em discussão a Indicação Nº 14/2.015 – do vereador Anildo. O vereador Anildo 

diz que esse Lauri tem problemas, está doente e a estrada dele está ruim, principalmente 

quando chove, então o vereador foi procurado para que falasse aqui em sessão e 

conseguisse que arrumassem essa estrada dele, essa entrada é a mesma que entra para o 

seu Adelmo Martinazzo que é sogro do seu Lauri, então pede a colaboração dos 

vereadores para que se aprovassem e que na medida do possível que fizessem esse 

serviço. O vereador Ivo diz ser favorável a indicação do vereador, pois a entrada das 

propriedades se faz necessário, muitas até em função dos caminhões de leite que passam 

no dia a dia, ou caminhões de frango e mesmo os carros, pois é assim que se faz quando  



 

 

 

depende de algum médico, ou enfim para sair de casa de qualquer forma, é favorável a 

indicação e imagina que a partir dessa chuva o próprio DMER deve ter muito trabalho 

para recompor todas as estradas, pois houve um estrago muito grande, mas espera 

também que possa ser solucionada a entrada do seu Lauri. O vereador Luiz diz que 

também é favorável e esse senhor sofreu cirurgia nesses últimos dias e parecesse que o 

carro do SAMU teve que buscar ele, e até eles reclamaram, disseram que está terrível o 

acesso, então acha que tem que fazer com urgência essa entrada porque ele anda 

bastante doente e tem que fazer porque faz tempo que não fizeram mais, então é 

favorável a indicação. 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 Complementar Nº 03/2.015- Regula o parcelamento do solo 

para fins urbanos, na zona Rural, na forma de condomínios horizontais, loteamentos de 

chácara de lazer e recreio e condomínios empresariais para uso comercial, logística e 

serviços, com a emenda aprovada. O vereador Luiz diz que na sua opinião não tem o 

que discutir, pois já discutiram nas comissões e foi discutido em primeira votação e essa 

emenda foi feita pela orientação da assessora, então de sua parte não tem mais o que 

discutir. O vereador Ivo diz que de sua parte também foi um projeto bastante discutido 

em plenário, bastante difícil, mas foi discutido, então não tem mais o que discutir. Não 

havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto com a emenda para sua 

segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente coloca em 

discussão o Projeto de Lei Nº 23/2.015 – Abre crédito suplementar por conta da 

anulação parcial ou total no valor de R$ 20.000,00 e do superávit financeiro no valor de 

R$ 40.000,00, totalizando R$ 60.000,00 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 25/2.015 – Abre crédito 

suplementar por conta de anulação parcial ou total de dotação orçamentária do 

orçamento vigente no valor de R$ 100.000,00 e dá outras providências. Após as leituras 

a Presidente coloca em discussão o regime solicitado pela comissão de Orçamento. O 

vereador Alcides diz que a comissão achou por bem pedir o regime do projeto, porque 

estamos entrando no recesso, para que não fique aí parado, e eles precisando do 

dinheiro, então foi só pedido o regime para o projeto não ficar parado. O vereador Ivo 

diz que de sua parte é favorável, já que a comissão estudo e realmente não pode ficar 

parado em função do recesso, então também é favorável ao regime. Não havendo mais 

nada a discutir a Presidente coloca o regime do projeto em votação o qual foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador 

Ivo diz ser favorável ao projeto em função que é uma adequação do orçamento, uma 

dotação dentro do orçamento da cultura, não sai de outra secretaria, é um  



 

 

 

remanejamento interno, então é favorável. Somente gostaria de comentar sobre os 

eventos, que imagina que se não for ainda esse ano, mas para o próximo ano, vai ter que 

passar por algumas adequações porque a gente sabe das quedas que tem a arrecadação e 

em todos os municípios, toda região está havendo cancelamento de eventos e aqui não 

tem dúvida nenhuma que também vá acontecer, não está falando especialmente na 

Cultura, mas enfim de todas as secretarias que tem evento, que vai ter que repensar e 

muitos até selecionar o que é mais importante, pois imagina que não vá ter recursos para 

se fazer da mesma forma como se fazia antes, então é só um comentário e imagina que a 

administração está atenta a isso, mas a gente percebe que onde vai ter que segurar é em 

eventos, porque trabalhos, programas, muitas vezes não da para cortar, serviços de 

máquinas e tal, mas vamos ter que se adequar para os próximos tempos, porque vamos 

passar uns anos aí, não um ano só, mais de um com o orçamento mais enxuto, a gente 

sabe que o governo só arrecada se o povo compra, se o povo não compra como está 

acontecendo vai cair a arrecadação e isso é inevitável. O vereador Alcides diz concordar 

com o vereador, de repente vai ter que ser cortado alguns eventos para não se cortar de 

outros setores, hoje já está tendo necessidade, com essas chuvaradas, vamos ver a 

secretaria de obras que já estão falando que não tem recursos, não tem mais onde 

empenhar e com essas chuvaradas a situação vai ficar delicada, então concorda com o 

vereador que para o próximo vai ter que cortar alguns eventos para segurar dinheiro 

para outros setores. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para 

sua primeira e única 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 Luiz diz querer fazer um comentário com os colegas vereadores a 

respeito das vistorias dos carros que agora tem que ser feita em Capinzal, houve 

bastante comentário na radio, até houve entrevista, não sabe se algum vereador escutou, 

mas um dos sócios falou, e na sua opinião acha que os vereadores deveriam usar a força 

política, teria que ver com os nossos Deputados se a gente não conseguiria trazer aqui 

para Piratuba, porque todos os carros tem que sair daqui de Piratuba e fazer vistoria lá 

em Capinzal, dá um desgaste e esse asfalto está tão ruim e se tiver qualquer coisa 

estragada no carro, vai ter que arrumar em uma mecânica lá, o dinheiro vai ficar em 

Capinzal, então acha que deveriam sentar com o prefeito e se tivesse condições da gente 

trazer aqui para Piratuba e Ipira fazer junto, seria uma boa para a nossa população e 

também quer fazer um comentário que na entrada do Village, tem aquele portal, tem 

dois buracos lá e faz tempo, vai dar para fazer um bolo, porque já faz um ano, então que 

fosse concertado porque tem uns moradores que comentaram que faz tempo que tinha 

um, e agora já tem dois, então antes que nasça mais um que tampem aqueles dois. A 

vereadora Ivanete diz que só quer comentar a respeito do que o vereador Luiz comentou 

sobre os carros, acha que não tem que pegar os Deputados, porque alguém que queira  



 

 

 

colocar aqui em Piratuba uma outra agencia dessas, coloca e pronto. O vereador Luiz 

diz que foi feito concorrência, foi feita licitação e eles ganharam, então tem que trazer 

eles para cá. O vereador Sady diz que o que o vereador Luiz falou a respeito dos carros, 

também tinha anotado para falar, porque viu na internet, e ontem veio para a cidade e 

tinha bastante gente comentando, também foi no André e ele lhe cobrou que os 

vereadores teriam que tomar uma providência, porque é uma empresa que se colocou lá 

e pelo o que eles dizem é que em Piratuba ainda não cabe uma empresa dessas, mas no 

seu ver cabe, porque aqui tem bastante carro, eles disseram que não vale a pena eles 

pagarem um aluguel aqui, mas aí nós temos que ir até Capinzal, seria bem mais fácil 

eles virem até aqui. O vereador Luiz diz achar que os vereadores deveriam fazer um 

esforça para no mínimo uma vez por semana, ou duas trazer eles até Piratuba, mas acha 

que teriam que cobrar. O vereador Sady diz que deve haver um meio de conversar com 

essa gente e trazer para cá. O vereador Alcides diz que esteve conversando com a Dirlei 

Pauly ontem de manhã e ela lhe questionou sobre esse assunto, e aí o vereador diz que 

perguntou porque não Piratuba e aí justifica porque é Zortéa, Lacerdópolis, Ouro e 

Capinzal, então o que se pode conseguir é que eles coloquem um posto para atender os 

dois municípios. O vereador Sady pergunta se com todos esses municípios, eles irão 

vencer atender todos esses municípios. O vereador Celso diz que nem estava sabendo 

sobre esse assunto, mas se foi feita uma licitação e eles ganharam, a administração não 

vai conseguir fazer com que eles venham atender aqui. O vereador Ivo diz que também 

não estava sabendo dessa mudança que teve aí, mas é ruim quando se perde um serviço 

que se tinha aqui, mas acha que deveriam olhar como foi a licitação, se realmente basta 

nessa comarca ter só um ponto, que no caso é em Capinzal, aí se torna difícil, se ele não 

tem obrigação nenhuma, mas seria importante darem uma olhadinha na licitação para 

ver como foi feita e numa dessas quem sabe, mesmo que esteja fora da licitação para 

que haja um posto para cá, mas quem sabe a gente possa conversar com ele e ele venha 

fazer, agora se realmente houve a licitação e diz que ele tem que ter um posto só na 

comarca que seria em Capinzal, não vai ser fácil o cara montar por livre e espontânea 

vontade um posto aqui, sabendo que ele vai ter custo, é a questão financeira, se 

depender dele pagar aluguel, ele não vai fazer isso, teria então que olhar a licitação, para 

ver se de repente ele não tenha que fazer um expediente nas outras cidades da comarca, 

mas tem que ver a licitação. A Presidente coloca que a próxima sessão ordinária será dia 

quatro de agosto, pois agora entramos no recesso. Então foi formada a comissão para o 

recesso, que ficou constituída pelos vereadores Celso de Souza, Ivo Weber e Alcides 

Gomes. 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 14 de Julho 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


