
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.116 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2.015. 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 

19/05/2.015. 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 Festa Junina da Escola Marechal Câmara. DO 

EXECUTIVO: Mensagem Nº 21/2.015 – do Projeto de Lei Nº 18/2.015 – Abre crédito 

suplementar por conta da 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, Mensagem Nº 22/2.015 – do Projeto de Lei Nº 19/2.015 – Autoriza firmar 

convênio com as Entidades para melhorias e/ou reequipamentos nos Centros 

Comunitários e dá outras providências, Mensagem Nº 23/2.015 – do Projeto de Lei Nº 

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

agricultor, Mensagem Nº 24/2.015 – do Projeto de Lei Nº 21/2.015 – Autoriza firmar 

convênio com o CTG Integração do Vale e dá outras providências. ORDEM DO DIA: 

Após as leituras a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 12/2.015 – Abre 

crédito suplementar por conta do superávit financeiro no valor de R$ 171.000,00 e dá 

outras providências. O vereador Celso diz que esses projetos que estão em segunda 

votação não tem o que discutir. 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 13/2.015 – Autoriza firmar 

convênio com AEP – Associação Esportiva Piratuba. 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 das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, 

Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 14/2.015 – Autoriza 

ceder servidor público municipal para atuar na Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira. 

Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Alcides diz que 

a comissão de orçamento foi favorável ao projeto e até pediu o regime do mesmo, poiso  



 

 

 

hospital está precisando com urgência desse servidor, então acha que deveria primeiro 

ser discutido o regime do projeto. O vereador Celso diz achar que ninguém tem alguma 

coisa contra o projeto, é um projeto simples e de grande utilidade para o hospital. Então 

a Presidente coloca o regime em votação o qual foi aprovado por unanimidade. Não 

havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto em sua primeira e única 

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. O vereador 

Lauro diz querer fazer um comentário, porque não da para fazer indicação para a 

próxima sessão, pois não será mais vereador, pois lá na Rua Joinvile, a rua e as casas 

estão registradas como na Rua Joinvile, mas não tem placa, então o correio chega e não 

sabe aonde que é, teria que colocar uma placa lá, de repente poderia mandar um ofício 

para o responsável. A vereadora Ivanete diz que era sobre isso que iria comentar, mas a 

pessoa que lhe procurou comentou que onde é a rua Joinvile é a rua Videira e onde é a 

rua Videira é a rua Joinvile, aí o cara que vai entregar as correspondências vai na rua 

Videira mas lá é Joinvile, então não encontra as pessoas, está então havendo um 

tumulto, mas reforçando o que o seu Lauro falou que as pessoas competentes que vá lá e 

coloque as placas no lugar certo. 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 26 de Maio 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 

 

 



 

 

 


