
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.119 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE JUNHO DE 2.015. 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de junho 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 

09/06/2.015. 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 do Águas do Oeste Catarinense Convention, Convite para Festa 

Junina da Escola Reunida Professor Rodolfo Holeveger de Lageado Mariano, Ofício da 

Associação de Hotéis de Piratuba, Convite para Seminário de Vereadores promovido 

pela UVESC, Convite para 5ª Conferência de Saúde. DO LEGISLATIVO: Indicação 

Nº 09/2.015 – Solicita que sejam regularizados/legalizados os terrenos de moradores do 

Bairro Verde – do vereador Luiz Gomes, Indicação Nº 10/2.015- Solicita que sejam 

asfaltadas as Ruas do Bairro Verde. – do vereador Luiz Gomes, Indicação Nº 11/2.015 – 

Solicita que seja adquirida uma Camionete Ranger e repassada ao Corpo de Bombeiros 

de Piratuba – da vereadora Ivanete Potrich. ORDEM DO DIA: Após as leituras a 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 09/2.015 – do vereador Luiz. O vereador 

Luiz diz que sobre o terreno na área industrial, hoje Bairro Verde, tem cinquenta e 

quatro casas e na época foi feito reunião e foi feita as casas da Cohab, lá ainda era Área 

Verde e então o prefeito legalizou. Somente que algumas lhe procuraram porque eles 

querem a legalização dos terrenos que não foram feito as casas da Cohab, pois eles 

prometeram que quem quisesse desmanchar as casas, a prefeitura fez as casas da Cohab 

para os outros e os outros que não precisavam iriam ganhar os terrenos, então o que eles 

querem é que a prefeitura pegue agora e legalize aqueles terrenos das casas que não são 

da Cohab. E a respeito das ruas, tem que ser feito asfalto lá, pois quando chove é um 

barro, não sabe se algum vereador passa por lá, é terrível e quando não chove tem muita 

poeira, tem essa Rua Santo Antonio, que até tem a Cristina, ela fez agora o curso dos 

bombeiros, em dia de chuva ela não tem como sair de casa, tem uma valeta lá, que é 

uma calamidade, então gostaria da colaboração dos vereadores para que seja aprovada a 

sua indicação. O vereador Ivo diz que ficou em dúvida se também tem que legalizar 

essas que foram feitas novas ou somente as antigas. O vereador Luiz diz que as novas já  



 

 

 

foram legalizadas. O vereador Ivo diz que então nessas casas antigas é a questão das 

escrituras, mas da sua parte é favorável a legalização, são sabedores que é burocrático, é 

difícil, quem já fez loteamento sabe que realmente é muito complicado, mas Deus 

queira que se consiga as escrituras individuais, porque com certeza é um passo 

importante porque assim que foi feito a possibilidades de negociar, ou ao menos estar 

legalizado para um futuro, para os filhos, acha que é uma boa e tomara que consigam. O 

vereador Alcides pergunta se esses terrenos estão junto no desmembramento que foi 

feito quando construíram as casas da Cohab. O vereador Luiz diz que sim. O vereador 

Alcides diz que é favorável a indicação. O vereador Celso diz também não ter nada 

contra, mas tem que ver a parte legal, mas tem que acertar, porque se não cada vez mais 

vai enrolando e cada vez mais moradores vão para lá, então tem que acertar essas que 

tem lá, deixar tudo bem certinho. O vereador Alcides diz que quanto a pavimentação, 

com certeza a ideia é boa, e com certeza dá muito gasto agora, mas no futuro não da 

mais despesa com cascalhamento e arrumações. O vereador Ivo diz que quanto a 

segunda indicação do asfalto, é o sonho que qualquer um estar com sua frente da casa 

com asfalto, mesmo quem tem calçamento também tem esse sonho e porque não lá  eles 

também sonharem e Deus queira que se torne realidade com o asfalto, a gente sabe que 

ele tem um custo elevado, não se consegue fazer todos de uma vez só, mas a indicação é 

valida e Deus queira que possa ser feito e por ventura se não conseguir se fazer ao 

menos que se tiver ruim, com barro e tal que ajeitem com cascalho e brita para que 

possa pelo menos dar condições para a pessoa sair de casa sem se sujar. A Presidente 

coloca que como foi discutida as duas indicações do vereador, então coloca as duas 

indicações, Nº 09 e Nº 10 em votação, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após 

a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 11/2.015 – da vereadora Ivanete. A 

vereadora Ivanete diz que foi procurada várias vezes e até já conversaram com o 

representante dos Bombeiros, o Soldado Girardi, que inclusive hoje se reuniram com os 

demais vereadores e viram da necessidade de adquirir essa camionete, então fez a 

indicação e está na mão do prefeito se ele quer comprar e espera que todos os 

vereadores colaborem com a indicação para que toda a cidade possa usar, porque é um 

mal necessário. O vereador Ivo parabeniza o sargento por ter vindo colocar sobre o 

serviço e também o que foi feito de investimentos no ano que se passou e nessa metade 

de ano, então é favorável a indicação da vereadora Iva para que se compre essa 

camionete, pois o que entendeu em boa parte é para trafegar com o barco, para questão 

dos afogamentos, e com outro carro talvez não se chegaria nas costas dos rios e como 

conversaram na reunião acha que seria importante também conversar com os outros 

municípios, Bela Vista, Peritiba, Ipira para que possa de repente em parceria com o 

nosso Piratuba comprar essa camionete, mas é favorável. O vereador Alcides parabeniza 

e agradece aos soldado Girardi, porque é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros vem 

até aqui mostrar o que tem lá, o que está sendo feito, e na reunião até foi comentado que  



 

 

 

com a devolução do dinheiro da Câmara o prefeito transferisse para a compra dessa 

camionete, mas é favorável e até o vereador Ivo colocou e é bom que o soldado 

converse e visite os outros municípios para que Piratuba não arque com a despesa 

sozinho, se os municípios conveniados ajudarem um pouco, já melhora e se caso não 

ajudarem que o prefeito veja a possibilidade do município adquirir. O vereador Sady diz 

que também é favorável a indicação da vereadora, que com certeza é boa para o nosso 

município, e hoje também tiveram a reunião com o soldado, onde tiraram as duvidas, e 

até sugeriu na reunião para que fossem buscar ajuda nos outros municípios também, 

para que seja repartida uma fatia para cada município e a nossa até poderia ser maior, 

também já tirou as duvidas sobre os salões comunitários. A vereadora Ivete diz também 

ser favorável a indicação e quer dar os parabéns para o comandante que veio aqui e 

explanou para os vereadores tudo que foi feito no ano passado até no dia de hoje e o que 

se pretende fazer daqui para a frente, então o que depender dos vereadores estão aqui 

para auxiliar e ajudar. 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 17/2.015 - Aprova o Plano Municipal de Educação – PME 

e dá outras providências. O vereador Sady diz que não tem o que discutir, é segunda 

votação. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua segunda 

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. A vereadora 

Ivete diz querer deixar o convite para a janta sábado a noite da escolha da Rainha do 

Agricultor que é da comunidade de Uruguai, mas vai ser na comunidade de Zonalta e se 

alguém quiser adquirir fichas, está ajudando a vender. O vereador Celso diz que hoje a 

sessão foi pequena, só tinha um projeto, ainda que teve as indicações dos companheiros. 

A vereadora Ivanete diz querer fazer dois comentários, porque passou duas indicações 

nessa Casa Legislativa, para que seja liberada a internet que tem no interior para a Rua 

Primeiro de Maio, aonde as pessoas não tem acesso a telefone, já foi procurada a OI, já 

foi encaminhado vários ofícios e eles não tem como colocar, então já passou nessa casa 

duas indicações pedindo internet digital, como tem no interior para o Bairro Verde e 

para a Rua Primeiro de Maio, então até hoje não se teve nenhum resultado, nenhum 

resposta. E o outro comentário que quer fazer é a respeito da SC-135, que lhe deixa 

muito triste, porque várias vezes os vereadores se reuniram e a vereadora várias vezes 

ligou na SDR em Concórdia e o Wagner que é o responsável falou que iria marcar uma 

audiência com o governador onde todas as lideranças de nosso município iriam se reunir 

para cobrarem esse asfalto na SC-135 que está uma calamidade e a cada dia são 

abordados por pessoas que moram em nosso município e o que esse Wagner sempre diz 

é que não tem agenda por enquanto, que tem que esperar, isso é lamentável, é triste. O 

vereador Sady diz que a vereadora falou sobre a internet e ontem esteve com o Carlos e  



 

 

 

estavam falando dos telefones do interior e ele falou da internet que a partir do mês que 

vem já vão começar a instalar na cidade. Também quer fazer um comentário sobre a 

Festa do Agricultor, pois nessa semana se reuniram para discutir sobre as festividades 

no Mariano no mês de setembro e estão sabendo que estão querendo fazer a festa do 

Agricultor no mês de setembro, no dia seis ou sete de setembro, até comentou esses dias 

com a secretária e outras pessoas e alguns disseram que o vereador não tinha nada que 

se meter na festa do agricultor, claro que não tem, mas como tem promoções na sua 

comunidade no mês de setembro, porque não fazer a festa do agricultor no mês do 

agricultor que é o mês de julho, corre risco de ser frio, ter chuva, isso ninguém sabe, nós 

também corremos risco de nem estar vivo também, mas se a gente faz aniversário no 

mês de janeiro porque tem que fazer a festa lá no mês de dezembro ou setembro, acha 

que teria que se manter a data, não é nada contra, mas está cobrando uma coisa que a 

comunidade toda levantou, vai acumular um monte de festa no mês de setembro, o 

Kerbe de Lageado Mariano é nos dias 12 e 20 e dia 27 é a festa em Marcelino, de 

repente está falando demais, mas até outras comunidades já comentaram, então de sua 

parte acha que não deveriam trocar a data, mas cada um deve saber o que faz. O 

vereador Ivo diz que gostaria de lembrar o pessoal do jantar da APAE sexta-feira e 

também tem ficha para vender. Também quer lembrar da janta que a vereadora Ivete já 

falou, mas reforçando também o convite para a escolha da rainha e essa questão que o 

vereador Sady colocou a respeito da colocação, agora já está tudo programado, não tem 

mais como voltar e realmente em setembro tem bastante festa e sabe que também houve 

um pedido da própria comunidade de Uruguai, na festa do ano passado também houve 

uma resistência para trocar a data, mas a comunidade sempre acaba prevalecendo, 

quando a comunidade inteira quer e foi o que aconteceu, então imagina que a secretaria 

seguiu esse pedido e se sabe que o parque ali é gelado, tem muito vento, mas quem sabe 

na próxima volte para julho. Também quer parabenizar os bombeiros pela ideia de fazer 

o bombeiro mirim e juvenil, Deus queira que dê certo e com certeza a câmara também 

será parceira. A Presidente também agradece a presença de todos. Agradece também ao 

comandante dos Bombeiros por ter vindo aqui colocar sobre os trabalhos dos 

bombeiros. 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 16 de Junho 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


