
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.104  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2.015. 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 

16/02/2.015. 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. ORDEM 

DO DIA: Após a leitura da Ata 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 05/2.015 – 

Autoriza firmar convênio com os Clubes de Mães e Grupos da Terceira Idade do 

Município, para o ano de 2.015 e dá outras providências. Após as leituras a Presidente 

coloca o projeto em discussão. Não havendo 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, Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, 

Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 006/2.015 – Abre 

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

orçamento vigente no valor de R$ 16.000,00 e dá outras providências. Após as leituras a 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Alcides diz que esse projeto não 

parece, mas tem uma grande importância para a nossa sociedade piratubense, porque o 

vereador diz que sempre pensava que uma consulta particular ou pela Cisamauc não 

tinha diferença de valor, mas tem, uma consulta que é pela Cisamauc é quase a metade 

do valor com um médico especialista em Concórdia, então tem que ser aprovado esse 

projeto. O vereador Ivo diz que concorda com o vereador Alcides, quem já ocupou, já 

consultou na região da AMAUC e utiliza a Cisamauc, onde tem cinquenta por cento de 

subsidio, de desconto, e se for particular é o dobro e todas as especialidades que tem ali 

tem convênio com a Cisamauc, até acha que não é caro dezesseis mil por ano, acha até 

barato pelo tanto de profissionais que lá estão e uma coisa que é a nível da Amauc, até o 

nosso prefeito é o presidente da AMAUC, mas teriam que olhar porque quando se pede 

uma nota, se exige uma nota para a questão do imposto de renda, muitos não dão, e nem 

recibo, deveriam dar mas não dão, também por causa do imposto de renda dos médicos, 

mas de qualquer forma é um programa muito bom que o município tem que aderir. 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 a Deus por esta sessão. O vereador Alcides diz 

querer comentar sobre a inauguração do asfalto na Comunidade de Linha Hachmann, e 

mais uma vez a administração está de parabéns, dinheiro bem aplicado, fica feliz e diz 

achar que todos os vereadores ficam contente com o prefeito, porque em todos os 

momentos que ele mencionou sobre esse asfalto em Linha Hachmann, de Linha Divisa 

ou de Lageado Mariano, ele comentou nas reuniões que esse valor é de convênio do 

Governo, e também através do Deputado Titon, mas a contrapartida é de oitocentos e 

poucos mil, devolvidos pela câmara quando o vereador era Presidente no ano retrasado, 

então ele menciona que é com parceria da câmara de vereadores, então isso é mérito de 

todos os vereadores, não só seu, porque todos ajudaram a economizar esse dinheiro e 

temos que agradecer e dar os parabéns para o prefeito que está divulgando o nome da 

Câmara, quem ganhou com isso foi a comunidade, foi bonito, tinha umas duzentas 

pessoas, quem foi lá viu e com certeza em Linha Divisa não vai ser diferente e nem em 

Lageado Mariano, esperamos que continue assim, parabéns ao prefeito e a todos nós 

vereadores também. O vereador Ivo diz que também gostaria de cumprimentar a 

Comunidade de Linha Hachmann pela festividade que fez lá, ficou de bom tamanho e 

em função deles terem ganho esse asfalto da administração, tem que parabenizar a 

administração que está fazendo esse asfalto no interior, a gente sabe que talvez poucos 

fariam no interior, mas sim na cidade onde passaria na frente de muito mais casas, mas é 

um mérito do prefeito de prezar o nosso interior e quem trabalha com o interior fica 

feliz de estarem investindo tanto em Linha Hachmann, no Mariano e Linha Divisa e a 

gente sabe que existe outros projetos e a tendência é ter mais nesses anos. Também o 

show da semana do município foi um sucesso, Cezar e Paulinho, muito bom, muita 

gente, o CTG também estava muito bom, o Integração do Vale tem levado azar em 

função da chuva que todo ano tem dado, mas estava muito bom para quem esteve lá. 

Também diz querer comentar sobre algo que tem acontecido aqui na região, não da para 

deixar de comentar sobre a greve dos camioneiros, que é justa e a gente sabe que tudo 

depende de transporte, de óleo diesel e temos esse problema, desde o plantio depende de 

óleo diesel até na hora da colheita, do transporte para levar para a produção também, 

então tudo isso vem encarecer, então é muito justa e espera que como está se ampliando, 

hoje já são oito estados que aderiram a greve e a nossa Santa Catarina foi a que puxou a 

greve, todo oeste catarinense tem várias barreiras, então Deus queira que isso possa 

surtir efeito e resolver, a gente se preocupa com a questão principalmente do leite que 

não estão recolhendo mais e aí é uma preocupação porque os agricultores vão ter esse 

prejuízo, porque eles tem que tirar o leite duas vezes por dia, de doze em doze horas e aí 

eles não tem o que fazer com a produção, então Deus queira que o secretário de 

agricultura do estado e também o governador consigam negociar com os motoristas para 

que esses caminhões possam passar amenizar um pouco essa crise que já afeta o setor  



 

 

 

leiteiro, não só por causa da greve, mas também por causa dos preços, mas a tendência é 

se agravar. Como fato negativo, não da para deixar de mencionar que aqui em Piratuba 

e Ipira não está passando ônibus escolar e acha que é o único ponto que não passa, 

portanto acha que a liderança dessa paralisação aqui deveria repensar, pois se em outros 

lugares está passando ônibus escolar, aqui também deveria, pois as faculdades e 

universidades estão normalmente atendendo os alunos, os outros estão frequentando e 

os alunos que não estão indo, não vão ter nem falta justificada e nem como recuperar a 

matéria, mas a manifestação é muito justa. A vereadora Ivanete diz que só puxando esse 

gancho sobre a greve, o que mais lhe entristece é a falta de consideração que as 

autoridades tem, pois nem vieram conversar, tentar um diálogo, um acordo, isso é muito 

feio, e hoje anda ouviu na radio que o governador iria colocar a polícia para atropelar 

todos mundo, isso é o  cúmulo, não sabe o que vai dar, é muita falta de consideração, 

porque os camioneiros são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, além do asfalto estar 

em péssimas condições em nosso país, ainda esse descaso. Foi apresentado o líder de 

Bancada da Coligação PMDB/PPS que ficou o vereador 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 24 de Fevereiro de 2.015. 

 

 

 

Marli N. U. Buselato                                         Ivete da M. de Azeredo      

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Ivo Weber                                                        Sady Pereira da Costa           

Primeiro Secretário                                          Segundo Secretário      

 

 

 



 

 

 

 

 

 


