
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.117 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE JUNHO DE 2.015. 

 

 

Aos dois 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 

26/05/2.015. 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. DO 

EXECUTIVO: Mensagem Nº 25/2.015 – do Projeto de Lei Nº 22/2.015 – Autoriza o 

ingresso do Município de Piratuba no Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal – CIGA, e dá outras providências, Ofício Nº 107/2.015 – Encaminha 

Balancetes. Em nome de todos os servidores da Câmara a secretária parabeniza o 

vereador Anildo pela passagem do seu aniversário. ORDEM DO DIA: Após as leituras 

a Presidente solicita a secretária que faça a leitura 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 15/2.015 – Abre crédito suplementar por conta 

do superávit financeiro no valor de R$ 113.000,00 e dá outras providências. O vereador 

Ivo diz que se faz necessário esse recurso lá para a secretaria de agricultura, pois o 

prédio foi feito em meados de dois mil ou até um pouco antes e depois disso muitos 

equipamentos eletrônicos foram colocados, na época tinha só um computador, hoje são 

vários computadores, tem algumas salas com climatizadores também e os fios elétricos 

não suportam aquela carga, então corre até risco de incendiar, também tem a casa 

colonial em baixo que tem vários freezers que é no mesmo padrão e antigamente tinha 

um e hoje é um monte, então está completamente ultrapassado inclusive com gasto de 

energia alto em função da fiação, janelas também, pintura também faz anos que não foi 

feito, então vale também o embelezamento porque é próximo da praça e é um prédio 

bonito, então se faz necessário e também a questão das redes de água é para Linha 

Divisa aonde está sendo feito o asfalto, apesar de ser uma rede quase nova, mas em 

função do asfalto quebrou toda a tubulação e o pessoal está sem água nesse momento, 

então precisa se fazer ela por completo, contratar uma empresa para que faça toda essa 

parte que tem um custo bem elevado, então é 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 e Orçamento, 

Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 16/2.015 – Autoriza 

firmar convênio com as Associações de Micro Bacias e dá outras providências. Após as 

leituras a presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Sady diz que não tem 

muito o que discutir com esse projeto, pois todo o ano é repassado esse valor para as 

micro bacias. Não havendo 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 e Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de 

Contas do Projeto de Lei Nº 18/2.015 – Abre crédito suplementar por conta de anulação 

parcial ou total no valor de R$ 205.000,00 e do superávit financeiro no valor de R$ 

137.000,00, totalizando R$ 342.000,00 e dá outras providências. Após as leituras a 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Ivo diz que é favorável ao projeto 

de abertura de crédito suplementar, principalmente porque vai beneficiar as 

comunidades do interior. O vereador Alcides diz que com certeza já deu o parecer 

favorável nas comissões, e acha que uma das coisas mais importantes dessas 

comunidades do interior é a valorização que a administração está tendo com essas 

comunidades, três comunidades já estão sendo beneficiadas com o asfalto, que é 

Mariano, Linha Hachmann e Linha Divisa e agora estão recebendo esses 

melhoramentos nos pavilhões, é de dar inveja a muito município, agora São José 

também está sendo incluído que estava lá parado, então parabéns para quem vai ganhar, 

parabéns para a administração e parabéns também aos vereadores que estão votando, 

então é favorável ao projeto. O vereador Luiz diz também ser favorável porque um 

exemplo é Linha São José, que se não tiver uma ajuda dessas para a comunidade, nunca 

vão conseguir terminar aquele salão e é uma comunidade que está bem esquecida, então 

isso aqui é muito importante para eles, somente acha que essas comunidades deveriam 

prestar contas também para os vereadores, porque elas vão prestar contas na prefeitura, 

então quando eles fizessem que mandassem aqui para a câmara também, mas é 

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 e Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de 

Contas do Projeto de Lei Nª 19/2.015 – Autoriza firmar convênio com as Entidades para 

melhorias e/ou reequipamentos nos Centros Comunitários e dá outras providências. 

Após as leituras a presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Ivo diz achar 

importante fazer esse convênio com as comunidades, como já foi falado tem 

comunidades pequenas que não tem condição de fato de fazer reformas ou ampliações 

nos centros, houve incentivo no passado, mas dali para frente muitos não conseguiram 

fazer as devidas reformas, no caso do Maratá, a própria Linha Serraria que começou a  



 

 

 

fazer o Centro e está lá parado, então são seis comunidades que irão receber mais de 

cento e poucos mil reais, Deus queira que seja bem aproveitado e com certeza vai ser, e 

a forma também do município repassar o recurso para a sociedade gerir e depois prestar 

contas, ao invés de ficar licitando o material e tal, então acha melhor dessa forma aí, 

evita uma burocracia grande e é uma forma muito mais simples, então parabéns a 

administração por estar repassando esses valores para as comunidades. O vereador 

Alcides diz que esse projeto é sequencia do primeiro, um abre o crédito e o outro az o 

convênio, então um é sequencia do outro e o vereador Luiz fez bem sua colocação e o 

vereador Ivo também fez uma colocação, na verdade essas entidades tem que estar em 

dia com suas prestações de contas, pois se tiver alguma que não tiver em dia, vai acabar 

não recebendo, então que essas comunidades coloquem em dia suas contas para poder 

receber esses convênios. 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 e Orçamento, Finanças, Tributação e 

Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 20/2.015 – Autoriza o Executivo Municipal a 

realizar despesas com a Festa do Agricultor. Após as leituras a Presidente coloca o 

projeto em discussão. A vereadora Ivanete diz que só tem que parabenizar os 

vereadores, juntamente com o prefeito, pois são poucos os municípios, talvez só 

Piratuba aonde os agricultores são homenageados com o almoço no dia deles, então fica 

muito feliz em homenagear a classe dos agricultores. O vereador Ivo diz que fica 

satisfeito com esse valor, pois é o mesmo valor do ano passado e aumentou algumas 

coisas, mas acham que isso vai ser o suficiente, lembrando que a Festa a exemplo do 

ano passado, invés de ser em julho passou a ser em setembro e também isso a pedido da 

comunidade, mais acha que está certo, porque em julho realmente é muito frio, o 

próprio parque de exposição é alto, é bastante complicado em época de chuva, então 

acha que no mês de setembro o público pode ser maior, e também a comunidade de 

Uruguai que não recebia essa festa, aí o lucro pode ser investido na comunidade, lá tem 

um centro comunitário que a muito tempo precisa de recursos e por questão do terreno o 

município não repassa recursos para lá, mas dessa forma acredita que vai ser bom e 

poderá ser aplicado nesse centro comunitário. O vereador Alcides diz querer dar os 

parabéns para o prefeito, pois muitas comunidades queriam fazer essa festa, várias 

pessoas até lhe procuraram, mas parabéns ao prefeito por dar essa oportunidade ao 

Uruguai, porque várias vezes foi procurado pelo pessoal da diretoria, pois o pavilhão 

deles está condenado e uma comunidade sem igreja não é comunidade, esses tempos 

eles não tinham nem dinheiro para pagar a conta de luz da igreja, com igreja já é difícil 

de viver, imagine sem igreja, então parabéns ao prefeito que deu a festa para aquela 

comunidade para que eles possam juntar um dinheiro e se reerguer novamente. 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 Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 

21/2.015 – Autoriza firmar convênio com o CTG Integração do Vale e dá outras 

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

Sady diz que como presidente da comissão aprovaram, porque sempre foi repassado 

dessa maneira para as outras festas do agricultor e junto com o vereador Luiz discutiram 

junto para que depois da festa venham aqui e façam a prestação de contas. O vereador 

Ivo diz também achar interessante, é o terceiro ano que é feito dessa forma, uma 

parceria com o CTG, que repasse esse recurso e o CTG também tem obrigação com a 

comunidade de fazer a parte do churrasco, assar, e se fosse depender só da comunidade 

do Uruguai ou de alguma outra que também fizeram nos anos anteriores também não 

conseguiriam fazer em função de ter poucos moradores que possam trabalhar e a gente 

sabe que o CTG cuidando dessa parte da carne, não precisam se preocupar, é garantido 

o churrasco de boa qualidade, são vinte e cinco mil reais e a gente sabe que aumentou 

bastante a carne, mas imagina que está calculado esses aumentos aí e que bom que 

continua o churrasco para os agricultores. O vereador Alcides diz que fica feliz com o 

que está acontecendo, e como o vereador colocou é o terceiro ano e juntamente com o 

vereador Celso era quase vinte anos que vinham pedindo isso, para que fosse doado o 

churrasco para o agricultor, não porque eles não tem condições de comprar, mas para 

valorizar eles, eles se sentem feliz, então parabéns aos agricultores e para a 

administração também. O vereador Celso diz que agora da para dizer que é festa do 

agricultor, pois agora tem uma vantagem, antes era só o nome, ele não levava nada. O 

vereador Luiz diz também ser favorável e como o vereador Sady falou, quando 

discutiam o projeto, pediram para que eles façam a prestação de contas para os 

vereadores, porque no primeiro ano, quando era o secretário André, ele mandou a 

prestação de contas para os vereadores e no ano passado não veio, então acha que 

deveria vir porque são cobrados e aí tendo a prestação de contas do valor que foi 

liberado para a festa aí podem dar explicações, então 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 convidam os mesmos para participarem mais nas sessões e 

também agradecem a Deus por esta sessão. O vereador Ivo diz querer cumprimentar o 

Moura, pois teve a oportunidade de passar por Linha São José, e até falou que ia ter que 

lembrar hoje aqui na câmara, porque normalmente a gente cobra o serviço e dificilmente 

reconhecem algum trabalho e quando passou na São José a uma semana atrás, realmente 

nunca tinha visto, está indo para vinte e quatro anos de Prefeitura e nunca tinha visto 

uma estrada na São José naqueles moldes lá, ainda não conseguiu falar com ele, só com 

os funcionários dele, mas se ele conseguir fazer daquele jeito em todo o município, é 

uma beleza, é uma perfeição, parabéns a equipe, não só o Moura, mas a todos os  



 

 

 

funcionários que lá estão trabalhando, desde os patroleiros, caçambeiros, enfim todos e 

realmente vale a pena passar por lá e que ele consiga fazer o resto do município. 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 02 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 

 

 

 

 

 

 


