
 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.108  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2.015. 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de março 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 

24/03/2.015. 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. DO 

EXECUTIVO: Mensagem Nº 12/2.015 – do Projeto de Lei Nº 09/2.015 – Autoriza o 

Município a subscrever ações da Companhia Hidromineral de Piratuba e dá outras 

providências. DO LEGISLATIVO: Ofício do Vereador Luiz Gomes – Comunicando 

licença nos meses de Abril e Maio/2.015, Indicação Nº 04/2.015 – Solicita 

disponibilização de sinal de internet wi-fi em alguns pontos públicos – do vereador Ivo 

Weber. Em nome de todos os servidores a Secretária parabeniza o vereador Celso de 

Souza que esteve de aniversário no dia 28/03. ORDEM DO DIA: Após as leituras a 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 04/2.015. O vereador Ivo diz que fez 

essa indicação da wi-fi, que é uma internet aberta e em alguns locais públicos e por uma 

área delimitada, como por exemplo na pracinha, aonde há uma circulação bastante 

grande de turistas onde que cabe uma internet, pois hoje todo mundo tem celular, tem 

whatzap, tem enfim vários dispositivos que acessam internet e a gente sabe que hoje a 

informação é rápida e precisa ser rápida, ainda mais aqui que é um município turístico 

acha que seria bem vindo e também não só em praças, pode se estudar vários locais 

públicos, como a casa da memória, acredita que no balneário deve ter, mas no próprio 

parque de exposição, que tem uma grande estrutura, mas quando tem eventos todo 

mundo precisa captar esse sinal, até os veterinários que trabalham nos rodeios 

dependem de internet para emitir as GTA, então é claro que se leva de um jeito ou de 

outro, mas se tivesse esse sinal que não é difícil, é coisa barata e Piratuba já tem um 

sistema de internet própria, não tem custo nenhum, ou a mais por usar o serviço, 

somente a questão do aparelho, da antena, uma coisa assim, mas é um custo bem baixo, 

e que vai ser de grande utilidade, principalmente para os mais jovens, mas enfim para 

toda população, em várias cidades isso já existe e esperamos que aqui a gente também  



 

 

possa ser contemplado e para isso pede o apoio dos nobres vereadores. A vereadora 

Ivanete diz ser favorável, pois a internet é um mal necessário, onde todo mundo hoje 

utiliza e é necessário. O vereador Alcides diz que é de grande importância a indicação 

do vereador, porque nós mesmo comentamos que passa quatrocentas, quinhentas mil 

pessoas por ano em Piratuba e isso é de grande importância, porque o pessoal procura 

acesso e não tem, mas assim irão disponibilizar nesses pontos, isso é importante, 

parabéns ao vereador. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação 

em votação a qual foi aprovada por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os 

vereadores agradecem a presença dos visitantes e a Deus por esta sessão. O vereador 

Alcides diz querer comentar sobre as roçadas novamente, pois a secretária mandou o 

ofício para a SDR e mesmo assim não está resolvendo o problema, diz não saber o que é 

preciso fazer com essa gente, pois o mato continua tomando conta do asfalto e os carros 

estão fazendo as roçadas e cada vez fica pior, troca o secretário e nada adianta, está 

igual a música do gaúcho da fronteira, entra muca e sai manduca e continua o mato 

entrando na cidade, isso é triste, ofício não adianta mais mandar, acho que vamos ter 

que se reunir com o prefeito e ir lá conversar com a majoritária, cobrar essas 

manutenções. O vereador Ivo diz que gostaria de parabenizar o pessoal da Linha 

Missioneiro, quem andou puxando lá foi o Celso Arndt, popular Picador e fizeram um 

mutirão para roçar a Missioneiro e andou fazendo a propaganda e incentivando o 

pessoal e fizeram alguma coisa, então parabéns por esta iniciativa de fazer o mutirão 

para que haja as roçadas. Também deseja ao vereador Luiz umas boas férias. A 

Presidente deseja ao vereador Luiz também umas boas férias, um bom descanso. 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 31 de Março 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      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


