
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.143  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

 

 

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, 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. Ivanete Medianeira Potrich. 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 as leituras das Correspondências. DO EXECUTIVO: 

Decreto Nº 580/2.015 – de 08 de Novembro de 2.015 – Estabelece Feriados Municipais 

e Pontos Facultativos para o ano de 2.016, Decreto Nº 604/2.016 – de 29 de Janeiro de 

2.016 – Estabelece Ponto Facultativo para o Carnaval de 2.016. DO LEGISLATIVO: 

Proposta para as Comissões Permanentes de 2.016 – Comissão de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto: Presidente – Marli Buselato, Vice – Presidente – Celso de 

Souza, Membro - Luiz Gomes e Suplente – Ivo Weber. Comissão de Obras, Urbanismo, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente: Presidente – Alcides Gomes, Vice – Presidente – 

Ivo Weber, Membro – Anildo Longo e Suplente -  Luiz Gomes. Comissão de Trabalho, 

Legislação Social, Defesa do Consumidor e Atividades Privadas: Presidente – Sady P. 

da Costa, Vice – Presidente – Alcides Gomes, Membro – Ivete de Azeredo, Suplente – 

Marli Buselato. Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social: 

Presidente – Ivo Weber, Vice – Presidente – Marli Buselato, Membro – Ivete de 

Azeredo, Suplente – Sady P. da Costa. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação e 

Controle de Contas: Presidente – Celso de Souza, Vice – Presidente – Sady P. da Costa, 

Membro – Anildo Longo, Suplente – Alcides Gomes. Em nome de todos os servidores 

da Câmara a Secretária parabeniza a vereadora Marli que esteve de aniversário no dia 

trinta de janeiro. Após a Presidente passa a palavra ao Senhor Mauri Lenhardt – Prefeito 

em Exercício. ORDEM DO DIA: Após as leituras e uso da palavra do Prefeito em 

exercício a Presidente coloca em votação a Proposta para as Comissões de 2.016. O 

vereador Celso diz que não veio na reunião porque não quer fazer parte das comissões 

nesse ano. A Presidente então solicita a assessora que dê seu parecer. A assessora 

jurídica Ana coloca que pelo Regimento Interno cada vereador tem que fazer parte de ao 

menos uma comissão. Então a Presidente solicita aos vereadores se alguém se dispõe a 

assumir a Presidência da Comissão de Orçamento. A vereadora Marli então assume a 

Presidência dessa comissão. Após as discussões então a Presidente coloca as comissões 

com esta modificação em votação as quais foram aprovadas por unanimidade. 

PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes, 

desejam um ótimo retorno a todos e que Deus ilumine a todos durante esse ano de  



 

 

trabalho que se inicia. O vereador Luiz diz querer aproveitar a oportunidade e voltar a 

falar de um problema que preocupa a todos nos piratubenses, que é a SC – 135, diz não 

saber o que deveria ser feito, mas a sua opinião e aproveitando que o prefeito está aqui e 

dizer que era preciso ver se não tem como cascalhar, porque está terrível e se 

continuarem esperando através do governo, não sabem se vai sair, então a sua opinião é 

que cascalhasse, porque nessa semana foi para Zonalta e perto da casa do Ladi teve que 

parar e dar a marcha ré para poder passar, está muito difícil, então a sua opinião é que 

em alguns lugares patrolassem e colocassem cascalho, porque o asfalto não vai sair tão 

logo, porque o governo ainda solicitou um projeto. O vereador Ivo diz querer comentar 

um pouco sobre os empresários que vieram aqui falar sobre a barragem, é a segunda 

oportunidade que teve de ouvir eles, e particularmente já foi muito contra e hoje é 

menos contra e o município vai ter que analisar bem, porque de repente a gente está 

achando que pode ser algo ruim e a gente deixa de receber alguns investimentos, como 

já se propuseram a fazer, talvez na própria Companhia. Isso só irá acontecer lá pelo ano 

de dois mil e dezoito, mas provavelmente vai ter o posicionamento do município e 

também da câmara, então que possamos nos precaver e analisar, porque pode ser uma 

oportunidade para todos nós. A Presidente coloca que a próxima sessão será na quarta-

feira, dia 10/02, pois segunda e terça-feira é feriado de carnaval. Também a Presidente 

convida a todos para participarem da Audiência Pública realizada pela Prefeitura na 

sexta-feira, dia 05/02, às 8:30 aqui no Plenário da Câmara. 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 

02 de Fevereiro de 2.016. 

 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           

Primeiro Secretário                                           Segundo Secretário      

 

 



 

 

 

 


