
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.111  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2.015. 

 

 

Aos vinte dias do mês de abril 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 

14/04/2.015. 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 do Clube de Mães Primavera – de Lageado Mariano. 

DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 13/2.015 – do Projeto de Lei Nº 10/2.015 – Concede 

revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, revisão 

anual dos servidores do Poder Legislativo, dos subsídios dos membros do poder, 

detentores de mandato eletivo e secretários municipais do Município e dá outras 

providências, Mensagem Nº 14/2.015 – do Projeto de Lei Nº 11/2.015 – Autoriza firmar 

convênio com a entidade Águas do Alto Uruguai Convention & Visitors Bureau. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 06/2.015 – Solicita colocação de Proteção e Construção 

de Banheiro Público na Praça do Ferroviário – do vereador Lauro Meneghel. ORDEM 

DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 06/2.015 – 

do vereador Lauro. O vereador Lauro diz que no lado de baixo só tem uma cerca de 

arames, só uns fios, e proteção boa não tem nenhuma e é necessário, pois esses dias um 

adulto quase caiu lá para baixo e banheiro também não tem, e as crianças podem 

escapar dali do parque, sair correndo para ocupar o banheiro do outro lado, criança é 

criança, é perigoso, e antes que aconteça alguma coisa é necessário fazer. O vereador 

Celso diz ser favorável a indicação do vereador, pois tudo que vem para o bem é bom, e  

ali uma proteção vai bem também. O vereador Ivo diz que tudo que vem para proteger, 

seja adulto ou criança é favorável e o banheiro se encontrarem um local ali, não deixa 

de ser interessante porque ai não precisa passar a rua, mas é claro que o terreno é 

estreito, então muitas vezes dependendo de fossa e tal, tem suas dificuldades, mas se 

encontrar a forma de como colocar, com certeza será bem vindo e é favorável a 

indicação. O vereador Alcides diz também ser favorável a indicação, pois com certeza 

tudo que é para melhorar é favorável e a nossa pracinha tem referencia, então antes que 

aconteça alguma coisa para que o povo venha falar, se dá para fazer alguma coisa para  



 

 

proteger é bem melhor, então é favorável. Não havendo mais nada a discutir a 

Presidente coloca em votação a indicação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 08/2.015 - Dispõe sobre a 

desafetação de bem público e autorização de sua alienação. Não havendo nada a discutir 

a Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a Deus por esta 

sessão. O vereador Lauro diz querer fazer um comentário, pois a Dengue está 

preocupando todo mundo e ali na academia ao Ar Livre, do outro lado da praça, tem o 

chafariz que está desligado e quando chove acumula água ali dentro, e depois sempre 

tem larvas de mosquitos ali, claro que não da dengue, outros, mas acha que o Sueliton 

deveria dar uma olhada, porque amanhã ou depois pode se ter um foco de mosquitos da 

dengue ali, só para deixar o comentário, quem sabe a Presidente ou algum outro 

vereador converse com o Sueliton. O vereador Ivo diz somente querer cumprimentar a 

administração e a secretaria da cidade pela inauguração do asfalto que aconteceu na 

semana passada, não lembra mais o nome da rua, mas é próxima a rua das Flores, e 

asfalto é aquela coisa que todo mundo deseja em frente a sua casa e sabe-se que nesse 

momento está sendo feito aonde não tem calçamento, mas que bom que alguém 

consegue receber, então fica feliz por esses confrontantes que não tem mais pó, barro, 

enfim, só tem coisa de bom. 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 20 de Abril 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      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


