
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.103  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2.015. 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro 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 

10/02/2.015. 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: Requerimentos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

em nome dos Deputados Marcos Vieira e do Padre Pedro Baldissera, Ofício Nº 

22/2.015 – da UVESC, Convite para o Encontro Estadual de Vereadores – realizado 

pela UVESC. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 007/2.015 – do Projeto de Lei Nº 

06/2.015 – 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. 

DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 01/2.015 – Solicita que seja repassada a 

Comunidade de Lageado Mariano para Distrito de nosso Município. – do vereador 

Alcides Gomes. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão 

a Indicação Nº 01/2.015. O vereador Alcides Gomes diz que não é a primeira vez que 

foi procurado por moradores dessa comunidade para que fizessem um estudo para que 

passasse essa comunidade a ser distrito de nosso município, já que Uruguai hoje tem 

poucas pessoas morando lá, e  Lageado Mariano é uma comunidade que está cada vez 

mais crescendo, cada vez tem mais gente morando lá, e passando a ser distrito iria 

favorecer muitas pessoas porque ai eles poderiam desmembrar os terrenos, fazer em 

forma de matrícula, claro que aí teriam que pagar o IPTU, mas eles mesmo falaram que 

já pagam imposto sobre as terras, então que fosse pago IPTU, mas o vereador disse que 

iria fazer a indicação e que o melhor a ser feito seria fazer uma audiência pública com 

toda a comunidade, para ver se realmente é da vontade da maioria para que se 

transforme em Distrito. O vereador Celso diz que acha que é preciso primeiro ver a 

parte legal e depois discutir com a comunidade, se a comunidade achar que é atrativo, 

nenhum vereador vai ser contra, na sua opinião. O vereador Luiz diz que também é 

favorável, Lageado Mariano é a maior comunidade do município e agora está sendo 

levado o asfalto até lá, nada mais justo que passar a ser Distrito, já tem o Distrito de 

Uruguai, mas pode ter dois distritos, então é favorável. O vereador Ivo diz que imagina  



 

 

 

que tenha que ser discutido lá com a sociedade de Lageado Mariano e ver o que é de 

vantagem e desvantagem, o que pode acontecer depois, mas imagina que tenha muito 

mais vantagens do que desvantagens, então por tanto se vier beneficiar é favorável. O 

vereador Sady parabeniza o vereador Alcides pela indicação, pois já estava vendo isso 

também, tem muita gente que já lhe pediu, pois com o asfalto falaram que agora só falta 

distritar o Mariano, é claro que não fez nada sozinho, mas sempre ajudou indo atrás para 

fazer o centro comunitário, o asfalto, o campo e aí falaram que agora então falta distritar 

o Mariano e no passado estava vendo com o assessor Fabricio para ver como se fazer 

isso, a parte leal, porque de repente se faz alguma coisa e não está certo, porque já tem o 

Uruguai, porque também não pode tirar o Uruguai fora e distritar outro lugar, porque 

quantos anos já faz, mas parece que tem a possibilidade de distritar mais comunidades, 

então é favorável e o que depender irá trabalhar junto. A vereadora Ivete diz que 

também é favorável a indicação, pois estava no domingo lá e aquela comunidade está de 

parabéns, cada vez crescendo mais. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

coloca em votação a indicação, sendo aprovada por unanimidade. PALAVRA LIVRE: 

Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes e a Deus por esta sessão. A 

vereadora Ivete diz querer dar os parabéns para a comunidade de Lageado Mariano, pois 

foi almoçar no campo, pela maneira que foi conduzido tudo, a comunidade só tem a 

crescer com tudo isso. O vereador Alcides diz querer reforçar o convite para a 

inauguração do asfalto em Linha Hachmann no dia do município, às onze e meia da 

manhã, que todos os vereadores se façam presente. O vereador Luiz diz ao vereador 

Sady que não pode marcar presença no Mariano, pois sua mãe estava de aniversário e aí 

se reuniram com a família, mas lhe falaram que estava tudo muito bonito lá. O vereador 

Sady agradece a todos que foram lá no evento, estava muito bonito, não por ser na sua 

comunidade, mas a comunidade está de parabéns, foi um sucesso, muita gente não 

esperava pelo que aconteceu lá, mas foi um sucesso, vieram os veteranos, vieram os 

sub-dezoito, estava tudo muito bonito. O vereador Ivo diz que também gostaria de 

cumprimentar a Comunidade de Lageado Mariano, a diretoria do esporte clube 

Lageado, também o vereador Sady que a gente sabe que é um batalhador do esporte 

local e quando chegou lá se surpreendeu de como estava o campo, sem duvida nenhuma 

deve ter ficado o melhor do município, a grama de primeira qualidade, especial para 

campo, para estádio, os alambrados que aqui teve aprovação dos vereadores para o 

convênio, onde os vereadores também tem essa parcela por aprovarem esse convênio, o 

município também porque injetou esse recurso e principalmente a comunidade, porque 

todos sabem que faz mais de um ano que o pessoal está trabalhando, plantando esse tipo 

de grama, não foi tudo de leiva, veio leiva mas o pessoal acabou tirando mudas e 

plantando e isso da muito trabalho e poucas comunidades fariam isso aí, então parabéns 

a essa comunidade que realmente é uma das maiores e realmente a inauguração foi um 

sucesso, foi muito boa. 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 16 de Fevereiro 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      

 

 

 

 

 

 

 

 


