
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.101  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2.015. 

 

 

Aos três 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 Extraordinária do dia 

14/01/2.015. 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 Nº 02 – da Câmara de 

Vereadores de Seara, Ofício da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. DO 

EXECUTIVO: Ofício nº 003/2.015 – Encaminha Balancetes Mês de Novembro/2.014. 

Após as leituras fez uso da Palavra o Prefeito Municipal, Senhor Claudirlei Dorini. 

ORDEM DO DIA: A Presidente faz a leitura do Artigo 36 do Regimento Interno da 

Câmara, o qual fala que vagando algum cargo da Mesa Diretora é preciso fazer nova 

eleição para esse cargo. Então a Presidente solicita a secretária que faça a leitura das 

cédulas de votação para o Segundo Secretário da Mesa Diretora 2.015, que era ocupado 

pelo ex-vereador Acir Benjamini. O vereador Alcides solicita um espaço para as 

bancadas conversarem. Retornando aos trabalhos a Presidente procede a votação, 

ficando eleito o vereador Sady Pereira da Costa com sete votos, e os vereadores Celso 

de Souza e Anildo Longo fizeram um voto cada um. Após a Presidente coloca que é 

preciso fazer a apresentação dos Líderes de Bancada. O vereador Alcides coloca que a 

Bancada irá se reunir e apresentará o Líder na próxima sessão. O vereador Luiz coloca 

que o Líder da Bancada PT/PSDB/PP e PSD é o vereador Anildo Longo. A seguir a 

Presidente convida todos os vereadores para Audiência Pública do Poder Executivo a 

realizar-se no dia onze de fevereiro, às 8:30 horas na Câmara de Vereadores. 

PALAVRA LIVRE: A vereadora Ivete diz que primeiramente quer agradecer a Deus 

pelo ano que está começando, agradecer ao Prefeito, e ao pessoal que veio assistir a 

sessão, da radio, do jornal e diz que estão aqui para trabalhar e para fiscalizar, o que 

depender dos vereadores estarão aí para ajudar o nosso povão. O vereador Celso 

cumprimenta os presentes, e diz que hoje inicia-se mais um ano, e que seja um ano de 

muito trabalho, pois quanto mais trabalho vier para os vereadores é melhor para o 

município, e irá continuar com seu trabalho da mesma forma de sempre, trabalhando 

por aquilo que é bom para o município, tentando analisar as coisas da melhor maneira e  



 

 

 

procurando votar naquilo que acha certo. O vereador Alcides diz que em primeiro lugar 

quer cumprimentar o nosso Prefeito Municipal, a imprensa, o Jair, o Leonir, o Leandro, 

que sempre estão divulgando as notícias para o nosso município, tanto as boas como as 

ruins, às vezes a gente não quer ouvir, mas faz parte. E também dizer que temos mais 

um ano aí pela frente e já trabalharam dois anos com uma boa parceria, muitos projetos 

já passaram por aqui, e todos os projetos e decretos, tudo foi aprovado e que nesse ano 

seja um ano de bom trabalho também, como o vereador Celso já colocou e com certeza 

estará aqui defendendo as coisas boas para o município, defender os interesses do povo 

e do município e também quer desejar ao prefeito também sucesso nesse ano, com os 

acessos as comunidades o qual deixa as comunidades muito mais feliz e todo mundo 

ganha com isso aí. E deseja também a Presidente que tenha um excelente mandato. O 

vereador Luiz primeiramente agradece a Deus por mais um inicio de ano, deseja as boas 

vindas a assessora que está começando a trabalhar conosco, que faça um trabalho bom, 

como fez a Viviani nos dois anos, cumprimenta também o prefeito e a imprensa. 

Também quer falar, fazer uma correção, pois até acha que o senhor Prefeito esqueceu, 

aqui da Praça, da qual houve uma emenda, uma verba do ex – deputado, Claudio 

Vignati, de cento e sete mil, duzentos e cinquenta reais para fazer essa praça e também 

cumprimentar a Simone e desejar a Presidente um ótimo trabalho, desejar aos colegas 

uma boa semana e uma boa noite a todos. O vereador Anildo diz que da mesma forma 

cumprimenta o Prefeito, a imprensa e dizer que estão aí mais um inicio de ano, para 

trabalhar, defender e fiscalizar, fazer aquilo que o seu Alcides falou, defender o que é 

melhor para o povo, é esse o trabalho e o desejo dos vereadores, agradecer também a 

Deus por mais essa sessão. A vereadora Ivanete cumprimenta a Presidente da Câmara, a 

Marli, aos colegas vereadores e vereadoras, a imprensa, a Ana, nossa assessora e ao 

Prefeito e dizer ao Prefeito para que mande projetos, pois os vereadores querem 

trabalhar, querem que Piratuba evolua cada vez mais e com mais projetos será bom para 

todo município. O vereador Sady diz querer cumprimentar todos os vereadores, o 

prefeito municipal, os visitantes, a nossa nova assessora que estará trabalhando com nós 

nesse ano, e diz que está voltando para a câmara este ano depois de dois anos que ficou 

fora como secretário, e foi muito bom, foi uma ótima visão, um aprendizado a mais e 

aqui o vereador Celso, o Ticão, o Ivo já foram secretários, mas todos os vereadores 

deveriam passar por uma secretaria para ver como se comporta uma secretaria, porque 

muitas vezes os vereadores criticam e não é aquilo, e então está voltando a esta casa 

para fazer um trabalho, como fez nos outros quatro anos que estava como vereador para 

ajudar o município, ajudar as comunidades, para o bem do município e de todos e 

agradece a Deus por mais essa sessão. O vereador Ivo cumprimenta a Presidente, deseja 

um bom trabalho em dois mil e quinze, assim como todos os vereadores, o prefeito, a 

imprensa escrita e falada e dizer que espera que nesse ano de dois mil e quinze também  



 

 

aconteça um trabalho em harmonia como aconteceu em dois mil e quatorze com a 

administração, onde somente um projeto não foi aprovado, e o restante foram todos 

aprovados, cada um com suas opiniões, mas enfim todos foram aprovados e aí se 

percebe essa harmonia que a gente vê que prevalece nessa casa, que é o bem da 

população e do município e é assim que deve acontecer, assim que é função da casa, que 

as divergências, sejam em relação aos projetos e o restante siga de forma normal para o 

bem do município e da população. Também desejar as boas vindas para a nossa 

assessora e que faça um bom trabalho em dois mil e quinze. A presidente agradece a 

presença do Prefeito, da imprensa, do seu afilhado, da nossa assessora Ana, que agora a 

partir de dois mil e quinze estará conosco aqui na câmara, agradece a todos os 

vereadores e pedir desculpas por alguma coisa que as vezes não sai do jeito que tem que 

sair, mas devagar vai dar tudo certo. Também quer dizer ao prefeito que está aqui para 

ajudar no que for preciso, o que depender da câmara, estamos aí para ajudar, pois estão 

aí para fazer o bem para o nosso município. 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 03 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      

 

 

 

 

 



 


