
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.133  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2.015. 

 

 

Aos vinte dias do mês de outubro 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 

13/10/2.015. 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 PDT (Partido Democrático Trabalhista de Piratuba). DO 

EXECUTIVO: Ofício nº 201/2.015 – Encaminha Balancetes Mês de Setembro/2.015, 

Mensagem Nº 48/2.015 – do Projeto de Lei Nº 43/2.015 – Regulamenta o Sistema 

Municipal de limpeza urbana e atividades correlatas. DO LEGISLATIVO: Emenda 

Aditiva Nº 01 ao Projeto de Lei Nº 38/2.015 – proposta pelo vereador Ivo Weber, 

Indicação Nº 18/2.015 – Solicita que seja isentos do pagamento da taxa de telefonia 

rural, as pessoas que cederam espaço nos seus terrenos para colocação das Antes dessa 

telefonia – da vereadora Ivete da Motta de Azeredo. ORDEM DO DIA: Após as 

leituras a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 18/2.015 – da vereadora Ivete. 

A vereadora Ivete diz que foi procurada por pessoas que te as torres da Piratuba Digital 

em seus terrenos e como eles ajudam na manutenção de limpeza e quando tem um 

problema eles também sempre estão lá para ajudar, então está representando eles nesse 

pedido e pede para os demais a colaboração, são somente cinquenta reais, mas para eles 

que ajudam na manutenção e estão ali diariamente cuidando e vendo não é muito para a 

prefeitura ajudar essas famílias. A vereadora Ivanete pergunta a vereadora Ivete se é 

somente o valor da taxa e não as ligações. A vereadora Ivete diz que é somente a taxa. O 

vereador Alcides diz achar muito justo, porque todos nós sabemos que nos terrenos 

onde passa as redes de energia elétrica, onde são colocados os postes, as pessoas são 

indenizadas, então nesse caso é a mesma coisa, porque as pessoas estão cedendo parte 

dos seus terrenos. O vereador Celso diz que também é a favor, tem que se fazer uma 

negociação com essas pessoas. O vereador Ivo diz que também, a princípio tinha a 

preocupação e a pergunta era a mesma que a Iva fez, como ficaria as ligações, mas seria 

somente a taxa mínima, então acredita que na época devem ter feito um termos de 

servidão perpétua, como foi feito nas redes de água, onde que o agricultor na hora que  



 

 

 

deixa fazer faz um documento público, escritura pública, aonde esse documento 

perpétuo, independente se vai vender ou não, é preciso ver a legalidade, e se o 

município achar por bem, é favorável. O vereador Sady diz também ser favorável, só 

que tem um detalhe, tem que cuidar para não dar conflitos, porque tem muita gente que 

tem essa torre na terra dele e tem que passar pela propriedade de outro para chegar nessa 

torre, aí de repente se vai abrir um leque e vai ter que ceder para aquele também que só 

passa por cima do terreno, então tem que ter muito cuidado com essa negociação, é 

favorável, somente que tem esse detalhe. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

coloca a indicação em votação a qual foi aprovada 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 deixa aqui uma cobrança, pois foi cobrado nessa 

semana e aqui tem um responsável pelo setor de transito, o diretor de transito e foram 

demarcados os locais de carga e descarga na avenida e não tem os horários e na 

realidade a policia está multando, por exemplo ali na frente do Posto do Bile tem e aí 

vem os caminhoneiros e não estacionam ali, estacionam lá na frente da Berlanda e aí já 

multaram vários colonos porque colocam os carros ali na faixa, então tem que colocar 

os horários, tem o horário comercial de carga e descarga e no horário que não tem carga 

e descarga que as lojas não estão aberta, as pessoas podem estacionar, seria essa a sua 

cobrança. O vereador Jhonatan diz que foi muito pertinente a colocação do vereador 

Luiz e realmente essa questão do horário ficou faltando nas placas, também esteve 

observando isso, e todo mundo sabe que passou do horário comercial, das cinco seis da 

tarde, não tem mais a necessidade da carga e descarga na região do comércio, porque 

não vai acontecer mais nenhuma entrega nesse horário, concorda plenamente com o 

vereador e também quer deixar registrado que na semana passada aconteceram os jogos 

da Embrapa, os funcionários da Embrapa estiveram em nossa cidade e nessa semana 

também está acontecendo o JASC, dois eventos esportivos que vieram a contribuir 

bastante com a cidade, no giro econômico, na questão de incentivo ao esporte também, 

principalmente as crianças e aos adolescentes que assim como o time de Piratuba 

também, o Futsal, tem em quem se espelhar e enxergar um futuro no esporte mesmo 

amador em alguns casos aqui em Piratuba, ter uma perspectiva de futuro para estar 

competindo em algumas competições de grande porte como é o JASC.  O vereador Ivo 

diz também querer cumprimentar o departamento de esportes por ter sediado aqui os 

joguinhos em épocas de crise como estamos, e são mais de mil e quinhentas pessoas que 

estão no município e a gente percebe os bares, lanchonetes, eles estão cheios e acredita 

que o comércio também vende alguma coisa para esse pessoal, são da região, mas talvez 

muita gente nem conhecia Piratuba e com certeza vindo agora estão hospedado de uma 

forma ou outra, mas que em um futuro possam vir como turistas para aí sim usufruir das 

termas e deixar um dinheiro para o nosso município, para o comércio, então vê como  



 

 

 

 

importante isso e que o município possa cada vez mais trazer e sediar eventos, pois 

temos uma estrutura que talvez poucos municípios teriam. 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 20 de Outubro 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


