
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.118 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2.015. 

 

 

Aos nove 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 

02/06/2.015. 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: Convite para II Conferência Regional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, Ofício de Liberação de Recursos, Convite para Festa Junina Passinho 

Inicial, Convite para Festa Junina da Escola Reunida de Zonalta. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 08/2.015 – Solicita que sejam colocadas Placas nas Comunidades e Ruas 

de nosso Município – do vereador Sady Pereira da Costa. ORDEM DO DIA: Após as 

leituras a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 08/2.015 – do vereador Sady. 

O vereador Sady pede ajuda aos demais vereadores para votarem essa indicação, pois 

quando estava de secretário dois anos foi atrás para fazer essas placas no interior e na  

cidade, só que trocando ideia com o secretário Vianei tinha que ser com o setor de que 

no trânsito, com o Moura, mas até agora não saiu nada e todos são sabedores que no 

interior não tem placas, nada que indique as comunidades. Podem passar em Linha 

Divisa, Nova Beleza, em Lageado Mariano tem uma placa porque passou um dia com 

um martelo e um prego e há pregou, então podem olhar em Maratá, Zonalta que não tem 

placa, e mesmo nas ruas da cidade acha importante já que nossa cidade é uma cidade 

turística que seja padrão, um modelo no interior e um na cidade, todas iguais, com um 

slogan do município, como um peixe, o que a administração achar melhor. O vereador 

Luiz diz ser favorável, porque até nos primeiros quatro meses que o vereador Jhonny 

assumiu ele até fez uma indicação na época para colocar placas nas comunidades e até 

nas entradas das casas, mas ficou no papel, então tomara que o prefeito lhe atenda 

agora. O vereador Alcides diz também ser favorável, nós que conhecemos Piratuba tudo 

bem, mas quem não conhece é complicado achar as comunidades, até uma vez foi em 

procurar uma comunidade no Ipira e quando viu já estava lá em Peritiba, então a 

sinalização é muito importante, e com certeza é favorável a indicação. O vereador Ivo 

diz também ser favorável a indicação do vereador Sady, como já foi falado a gente que  



 

 

 

passa sempre por aí nem costuma notar a falta de placa porque conhece todas as 

entradas, mas é um município turístico, o turista às vezes também vai para o interior e 

não só o turista, mas até motoristas da Perdigão, motorista novo que chega a noite, 

então a sinalização é importante em qualquer lugar. No ano passado também fez um 

pedido de ofício para colocar algumas placas em Zonalta nas proximidades do Elizário, 

do Telmo Backes, do João Neri para a travessia dos animais, porque é perigoso, mas 

ainda não foi feito, então lhe falaram que iam licitar as placas e tal, e essas que indicou 

de Zonalta também estariam juntas, então esperamos que seja contemplada essa 

indicação e que saia também essas placas de atravessia de animais, até pode ser que 

precise em outras propriedades, mas quem lhe procurou foram essas aqui da Zonalta, 

mas é favorável a essa 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 Nº 15/2.015 – Abre crédito suplementar por conta do 

superávit financeiro no valor de R$ 113.000,00 e dá outras providências. Não havendo 

nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de 

Lei Nº 16/2.015 – Autoriza firmar convênio com as Associações de Micro Bacias 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 coloca em 

discussão o 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. Não havendo 

nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi 

aprovado por unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão o 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. Não havendo nada 

a discutir a Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 

20/2.015 – Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com a Festa do 

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

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

Projeto de Lei Nº 21/2.015 – Autoriza firmar convênio com o CTG Integração do Vale 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 da Comissão de Constituição, 

Justiça, Redação de Leis e Veto e Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do 

Projeto de Lei Nº 17/2.015 – Aprova o Plano Municipal de Educação – PME e dá outras 

providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. A vereadora 

Ivanete diz que esse projeto não tem mais nada a discutir, foi apresentado aqui para  



 

 

 

todos e é uma lei federal. O vereador Ivo diz que é uma exigência do Governo Federal, 

do Ministério da Educação e foi bem explicado em audiência pública e também o 

pessoal da educação esteve junto com os vereadores explicando antes, foi feito por 

profissionais da área que ao modo de ver deve estar muito bem feito e vem beneficiar o 

município e os alunos e também aos professores, pois é um plano de dez anos e ele não 

é um plano de governo, é um plano de estado e vai atingir outros prefeitos, outros 

secretários, então acreditamos que esteja bem feito e acreditamos que é bom para o 

município, portanto são favoráveis. 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. A vereadora Ivete diz que foi questionada por várias professoras e esses 

dias até a vereadora Iva comentou porque no projeto que foi aprovado há alguns meses 

atrás dos direitos dos professores, elas pedem para que seja mais declarado sobre os 

atestados se são três dias e terminou ou são três atestados, então era bom o pessoal da 

educação sentar com elas e explicar bem direitinho e também de repente elas terem 

acesso a documentação, é um pedido de várias professoras. A vereadora Ivanete diz que 

três dias perde a regência de classe, essa lei foi aprovada em dois mil e onze. 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 09 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 



 

 

 

 

 

 

 


