
 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.105  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2.015. 

 

 

Aos três dias do mês de março 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 

24/02/2.015. 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. Após a 

Presidente solicita que a secretária faça as leituras das Correspondências. DE 

DIVERSOS: Ofício Nº 02/2.015 – da Câmara Municipal de Vereadores de Itá, Ofício 

Nº 01/2.015 – da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. DO EXECUTIVO: 

Convite para o Encontro em comemoração ao Dia da Mulher, Ofício Nº 31/2.015 – 

Encaminha Balancetes de Dezembro 2.014, Ofício Nº 33/2.015 – Encaminha Balancetes 

de Janeiro de 2.015, Ofício Nº 34/2.015 – Encaminha Balanço Geral Exercício 2.014, 

Mensagem Nº 08/2.015 – do Projeto de Lei Nº 007/2.015 – Altera dispositivos da Lei nº 

1206/2.013, de 12 de junho de 2.013 que institui o Sistema Municipal de Cultura, 

estabelece diretrizes para as Políticas Municipais de Cultura, e dá outras providências, 

Mensagem Nº 009/2.015 – do Projeto de Lei Complementar Nº 001/2.015 – Dispõe 

sobre a alteração de Anexos da Lei Complementar nº 69, de 02 de janeiro de 2.015 que 

dispõe sobre a criação de cargos da Fundação de Cultura e Eventos de Piratuba – FCEP 

e dá outras providências, Mensagem Nº 10/2.015 – do Projeto de Lei Complementar Nº 

002/2.015 – Dispõe sobre a alteração de Anexos da Lei Complementar nº 67, de 02 de 

janeiro de 2.015 que dispõe sobre a alteração da estrutura da Lei Complementar nº 29, 

de 02 de maio de 2.007 que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para os 

Servidores Públicos do Município de Piratuba e dá outras providências, faz compilação 

de leis, revoga leis e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 

02/2.015 – Solicita colocação de lombada entre a Quadra de Areia e o Hotel Vila 

Germânica – da Vereadora Ivanete M. Potrich. ORDEM DO DIA: Após as leituras a 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 02/2.015. A vereadora Ivanete diz que 

foi procurada por várias pessoas, pois ali já houve acidente, e o pessoal toma chimarrão, 

leva crianças, vão jogar vôlei, futebol e tem a entrada da garagem do Hotel Vila 

Germânica e ali é uma reta e aí a tendência é andar um pouco mais do que é permitido, e  



 

 

 

esses dias uma criança quase foi atropelada e a mãe então lhe procurou para que fizesse 

essa indicação, então pede apoio aos colegas vereadores. O vereador Luiz diz ser 

favorável, porque ali também é a saída da Rua Joinvile e é perigosa aquela saída porque 

os caminhões vem e param no Hotel Vila Germânica aí os motoristas ficam sem visão 

de quem vem de baixo, e os carros andam em altas velocidades por ali no final de 

semana, principalmente as motos, até fica chato para a nossa cidade ficar enchendo de 

lombadas, mas é o único jeito do pessoal respeitar, então é favorável. O vereador Celso 

diz que com certeza houve várias criticas de algumas pessoas por causa das lombadas, 

mas é o único jeito de prevenir, só assim os motoristas anda mais devagar e eles devem 

ter planejado algumas lombadas para aquele local, somente que ainda não colocaram, 

por ser novo ainda o asfalto. O vereador Ivo diz ser favorável, diz achar boa a indicação, 

interessante, realmente é uma reta e se não houve planejamento ainda há tempo para 

fazer, pois a gente sabe que ali o pessoal aproveita para andar em altas velocidades, e é 

sempre a favor do pedestre, normalmente quem anda de carro não gosta de passar em 

lombadas, mas a gente sabe que solucionou o problema da avenida, então é favorável e 

como diz o Celso, muita gente critica, mas é a forma de se ter mais segurança. O 

vereador Alcides diz que com certeza é favorável, até porque ali nas domingueiras 

sempre tem bastante pessoal e andam em altas velocidades e comentário sempre sai 

sobre a quantidade de lombadas, mas na saída de Ipira tem umas doze lombadas e ainda 

é em uma SC, e ninguém fala nada, então porque vão falar de Piratuba, a vereadora está 

de parabéns pela 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 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. O vereador Celso diz que esses dois projetos estão em segunda votação, 

então não tem o que discutir. O vereador Ivo diz também que já discutiram em primeira 

votação. 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 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. 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 a Deus por esta sessão. O vereador 

Celso diz que como todos os eventos do Município deram bom e quase todos foram 

comentado aqui, também quer parabenizar os pia do MotoClube que fizeram o evento 

no domingo e foi um sucesso também, deu mais de quinhentos almoços, e também 

agradece ao pessoal que colaborou, e queira ou não queira as vezes estraga alguma coisa 

em alguma propriedade por onde eles passam, então agradecer também a essas pessoas. 

O vereador Alcides pede para a Martha fazer um ofício para o Deinfra solicitando que  



 

 

 

façam a roçada na beira do asfalto até Capinzal, porque está uma vergonha, o mato está 

tomando conta e todo ano é a mesma coisa. A vereadora Ivanete diz querer deixar um 

ponto de interrogação, porque não sabe nem o que dizer e fica triste porque os 

vereadores foram eleitos pelo povo de Piratuba, mas sobre o asfalto, que prometeram, 

prometeram que ia ser feita a reforma, que ia ser feita hoje, que ia ser feita amanhã, 

porque hoje choveu, aí amanhã choveu de novo, e não foi feito nada, e o que nós vamos 

fazer, vamos ficar de braços cruzados, deixa o seu convite, porque acha que é preciso se 

reunirem e fazerem algo, porque o povo de Piratuba merece que os vereadores se 

reúnam e façam alguma coisa. O vereador Ivo diz que também só quer cumprimentar o 

pessoal do Motoclube que fez um brilhante evento, houve participação bastante grande 

de gente da região e de outros estados também, foi muito bem organizado, então 

parabéns ao Motoclube. E realmente a questão do asfalto também acha que a única 

solução é juntar todas as entidades de Piratuba, CDL, hotéis, prefeitura, sindicatos e 

marcar uma reunião com o governador, não acredita mais em reunião com a SDR e 

todos os vereadores tem os seus Deputados que acabaram ajudando a eleger, então que 

pudessem dar força junto ao governo para que pudessem de fato que a SC -135 seja 

recuperada, mas acha que todas essas entidades terão que estar junto, da mesma forma 

que foi na época para conseguiram o centro de eventos, que muita gente participou e aí 

houve a sensibilização na época e dessa forma podem conseguir essa rodovia. A 

Presidente comunica a todos que na próxima terça-feira, dia dez de março não haverá 

sessão, pois teremos cinco terça-feira nesse mês. 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 03 de Março 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      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


