
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.127  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 1º DE SETEMBRO DE 2.015. 

 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro 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 

25/08/2.015. 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: Ofícios de Liberação de Recursos, Convite da Prefeitura Municipal de 

Ouro. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 166/2.015 – Encaminha Balancetes da Prefeitura 

Municipal, Mensagem Nº 39/2.015 – do Projeto de Lei Nº 34/2.015 – Autoriza a 

concessão de bem imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso e dá outras 

providências, para implantação da Estação Elevatória de Esgoto. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 17/2.015 – Solicita reforma de Guarita em Uruguai. – do vereador Luiz 

Gomes. Após as leituras fez uso da Tribuna a Sra. Gelci de Souza – Superintendente da 

Fundação de Cultura. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em 

discussão a Indicação Nº 17/2.015 do vereador Luiz Gomes. O vereador Luiz diz que 

foi procurado nessa semana pelo senhor Marcelo Pazinato e ele disse que já faz mais de 

cento e vinte dias que foi quebrada a guarita de ônibus que fica na Comunidade dele e 

que a filha dele pega o ônibus para ir para a aula e ele já procurou o diretor de 

transporte, e ninguém foi arrumar e para terminar eles acabaram tirando o banco da 

guarita e levando para outra guarita, então gostaria que os vereadores aprovassem essa 

indicação e que eles fossem lá e concertassem essa guarita. A vereadora Ivanete diz ser 

totalmente favorável a indicação só que é lamentável, pois lá é dinheiro público, todas 

as guaritas foram feitas e aquela foi destruída por vândalos, mas tem que ser feito, e nós 

temos que ficar de olho em que destrói porque é dinheiro público que é jogado fora. O  

vereador Celso diz que realmente tem que reformar aquela guarita, e também viu que 

levaram o banco de lá também. O vereador Ivo diz também ser favorável a indicação, 

com certeza tem alunos que lá estão esperando o ônibus em dias de sol e chuva, 

lamentavelmente como a vereadora falou, é um bem público e foi quebrado e seria 

importante que se alguém quando ver quebrando que fizessem as denuncias para que 

viesse a ser apurado e não viesse mais acontecer, é lamentável mas é favorável a 

indicação para que venham a fazer o concerto. 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 Regime do Projeto de Lei Nº 34/2.015 - Autoriza a 

concessão de bem imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso e dá outras 

providências, para implantação da Estação Elevatória de Esgoto. O vereador Ivo diz ser 

favorável ao regime, pois é algo que já se iniciou na avenida há um bom tempo a 

colocação dos canos que vai culminar com o tratamento de esgoto, e é necessário se 

passar para a Casan esse bem, porém pelo que estava lendo um terreno sabe onde é e o 

outro ficou na duvida, então gostaria que a comissão assim que fosse discutir o projeto 

que visse com o secretário aonde é esse terreno, pois sabe que um é na Linha 

Missioneiro, mas como são dois, o outro não sabe dizer, mas ao regime é favorável. Não 

havendo mais nada 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 Ivete parabeniza a Gelci pela 

explanação, diz ser seu terceiro ano de mandato e é a primeira vez que vem aqui, 

parabéns e continue com esse trabalho maravilhoso. O vereador Sady também agradece 

a Gelci pela explanação do seu trabalho e que continue com esse trabalho e do que 

precisar dessa Casa para alguma coisa, estão a disposição. O vereador Ivo diz querer 

aproveitar o momento para reforçar o convite para a Festa do Agricultor que vai ser 

domingo, onde os nossos agricultores irão expor seus animais de ótima qualidade e 

também vai ter feira de artesanato e também de equipamentos para a agricultura. 

Também parabeniza a Gelci pela apresentação, pelos números que estão aí, que as vezes 

até a gente não conhece todos esses grupos e também que leve de sugestão para os 

outros secretários que até o final do ano venham ao menos uma vez por ano aqui fazer 

uma prestação de contas que acha que é interessante, pois aqui é a casa do povo, então 

acha que é o lugar adequado para fazer essa explanação, também sabe a importância do 

festival de dança da terceira idade e sabendo das dificuldades que os municípios tem e 

vão ter pela frente, acha que quem mais ganha com esse evento são as pousadas e os 

hotéis, mas sempre houve muito esforço para que aconteça dessa forma em parceria 

com a associação dos hotéis, porque quem realmente ganha com as três mil pessoas que 

vem para cá são eles, que tivesse um plus nessas diárias para que ficasse mais viável e 

com menos recursos público, mas a gente sabe que não é tão simples assim. A 

Presidente agradece a presença de todos e diz a Gelci que esta casa está sempre a 

disposição, a hora que precisar os vereadores estão aí e parabéns pela explanação 

porque as vezes muitas pessoas não sabem o que se passa lá no centro de eventos, a 

gente que está lá meio seguido vê que sempre tem eventos e todos eventos são muito 

bem organizados,  parabéns. 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 1º de Setembro 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


