
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.123 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2.015. 

 

 

Aos quatro dias do mês de agosto 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 

14/07/2.015. 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 de Liberação de Recursos, Ofício da UVESC. DO EXECUTIVO: 

Ofício 149/2.015 – Solicita Devolução do Projeto de Lei Nº 24/2.015, Mensagem Nº 

34/2.015 do Projeto de Lei Nº 29/2.015 – Autoriza o Executivo Municipal a realizar 

despesas com a Festa do Agricultor, Mensagem Nº 35/2.015 – do Projeto de Lei Nº 

30/2.015 – Autoriza o Executivo Municipal a realizar despesas com o 14º Festival de 

Danças da 3ª Idade, Mensagem Nº 36/2.015 – do Projeto de Lei Nº 31/2.015 – Cria 

preços públicos pela utilização a título precário e por tempo determinado de espaços 

físicos e equipamentos do Parque Municipal de Eventos e dá outras providências.  

ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão o Regime do 

Projeto de Lei Nº 31/2.015 – Cria preços públicos pela utilização a título precário e por 

tempo determinado de espaços físicos e equipamentos do Parque Municipal de Eventos 

e dá outras providências. O vereador Ivo diz ser favorável ao regime, pois já faz um 

bom tempo que o parque de eventos está sendo utilizado e como é um espaço público há 

empresas e algumas entidades que lá se utilizam desse local e a gente sabe que tem 

custos com energia, água, enfim, manutenção e por obrigação e por lei, e ainda não se 

tem essa lei, então irão discutir na próxima sessão que vai ser aprovada ou não, mas é 

necessário que se cobre o quanto antes, pois já está atrasado, então é favorável ao 

regime. A vereadora Ivanete diz que também é favorável ao regime, mas também já foi 

questionada e não sabia que tinha entrado esse projeto, se até o CTG para ir treinar vai 

ter que pagar, mas a gente vai discutir o projeto nas comissões e na próxima sessão, mas 

ao regime é favorável. O vereador Alcides diz que também com certeza é favorável ao 

projeto, ainda irão discutir nas comissões, mas é de grande importância, pois com 

certeza o município tem despesas na manutenção do parque, então nada mais justo que 

cobrar uma taxa e espera que aí seja prestado contas para se saber no que está sendo 

investido esse dinheiro dos aluguéis, porque no centro de eventos também foi aprovada  



 

 

uma lei para cobrar aluguel e nunca veio uma prestação de contas desse dinheiro, para 

se saber no que está sendo gasto esse dinheiro. O vereador Celso diz também ser 

favorável a esse regime, pois o projeto será analisado e votado na próxima semana. 

Nada mais havendo a discutir a Presidente coloca o regime do projeto em 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 Ivanete diz querer 

fazer um comentário sobre o que foi lido na ata, sobre o aluguel do pessoal que viria 

fazer a vistoria dos carros, acha que não teria porque cobrar aluguel porque essa vistoria 

dos carros era feita na delegacia antes de ser transferida para Capinzal, então teria o 

local para eles prestarem esse serviço. O vereador Sady diz querer parabenizar o diretor 

de esportes, porque nesse final de semana teve a final do campeonato de salão e foi bem 

organizado e rápido, claro que ali é no coberto, o campo é mais complicado porque 

quando chove é diferente, mas quer dar os parabéns porque estava tudo bem organizado, 

participaram bastantes equipes e volta a bater na tecla que tem que ter uma ajuda de 

custo para as equipes fazer uma janta depois do campeonato, no campeonato de salão 

tinha essa ajuda e no suíço não tinha, no campo também tem que haver algumas 

mudanças, pois se da em forma de premiação os jogadores querem se arrebentarem tudo 

para ganhar aquele dinheiro, então de repente a prefeitura faz um convênio com as 

equipes organizadas, para repassar para eles por ano, como repassa para os clube de 

mães e idosos, porque fazer um time hoje não está fácil. O vereador Ivo diz querer 

comentar hoje sobre os manifestos da SC -135 e SC- 150, pois não teve sessão depois 

desse manifesto, mas quer cumprimentar e ao mesmo tempo parabenizar a comissão que 

de forma muito ordera fizeram o manifesto e também teve pessoas de todos os partidos 

lá apoiando, também comércio, empresários, setor hoteleiro, sindicatos, a imprensa que 

teve papel fundamental na impressão de jornal, também as Tvs que logo repercutiu em 

todo estado a noite o governo já estava anunciando algo de recursos para essas rodovias, 

então acha que se atingiu o objetivo e também é preciso comentar que só no dia foi 

coletada três mil assinaturas e a gente sabe que tinha gente do município lá, mas 

também muitos motoristas, muito movimento, não tem o número preciso de quantos 

carros passaram por lá, mas muitos carros passaram para ter esse número de assinaturas, 

também foi valida a questão do pedágio, onde fizeram um pedágio para a APAE e se 

não se engana rendeu um mil, quinhentos e onze de doação para a APAE e foi algo bem 

pensado. E também a ideia de protocolar isso no Ministério Público, todas essas 

assinaturas também é interessante, também entregar isso ao governo e solicitar mais 

uma vez não esquecendo que a administração por diversas vezes já cobrou, aqui pela 

câmara também através da vereadora Iva já se tentou muitas vezes audiência com o 

governador e não se conseguiu, mas foi feito o trabalho, a nossa parte via Câmara de 

Vereadores e não se conseguiu, mas provavelmente ele ficou sabendo que muita gente 

tentava audiência para solucionar esse problema e essa felizmente acha que pode surtir  



 

 

efeito, até porque agora está se sabendo que é lei agora para dois mil e seis que há a 

necessidade do estado aplicar os recursos que arrecada, setenta por cento nos 

municípios que são atingidos pela hidrelétrica, então teria que se aplicar aqui e Deus 

queira que através do Ministério Público possa se cumprir essa lei e nós sermos 

beneficiados não só com um tapa buraco, mas a gente já fica até contente com um tapa 

buracos se sair, porque está muito complicado, mas tomara que saia o projeto, porque se 

não sair o projeto a gente sabe que não vai sair licitação e não vai sair, mas que saia o 

quanto antes.  E que essa comissão não desista, porque tem várias etapas que vai ser 

seguida para se conseguir de fato o tapa buracos e que de certa forma todos os 

vereadores aqui da Câmara estão disposto a ajudar essa comissão. A Presidente 

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 04 de Agosto de 2.015. 

 

 

 

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

Presidente da Câmara                                                     Vice – Presidente 

 

 

 

 

Ivo Weber                                                                 Sady Pereira da Costa 
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