
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.110  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE ABRIL DE 2.015. 

 

 

Aos quatorze 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 

07/04/2.015. 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: Ofício Nº 63/2.015 – da Assembleia Legislativa de Santa Catarina – Do 

Gabinete do Deputado Neodi Saretta, Ofício da Secretaria da Pesca e Meio Ambiente – 

do Gabinete do Secretário Moacir Sopelsa, Ofício da OI. DO EXECUTIVO: Convite 

para Inauguração de Asfalto. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente solicita a 

secretaria que faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, 

Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de 

Contas do Projeto de Lei Nº 08/2.015 – Dispõe sobre a desafetação de bem público e 

autorização de sua alienação. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Sady diz que esse projeto não tem o que discutir, porque o estado 

que essas máquinas estão não tem como utilizar, tem que fazer mesmo um leilão. O 

vereador Alcides diz achar que o prefeito está fazendo uma grande coisa, porque até 

acaba ficando feio uma tranqueira de ferro velho ali na secretaria, então tem que vender 

mesmo, mas é preciso dar os parabéns para administração porque sempre quando vinha 

um projeto nesse sentido tinha que parar o projeto para se pedir os valores mínimos que 

serão leiloados, e nesse projeto já veio, está bem completo, então estão de parabéns. O 

vereador Celso
 
 diz que realmente tem que vender essas coisas velhas que acabam só 

dando despesa e adquirir máquinas novas, dá bem menos prejuízo para o município, 

pois cada ano essas máquinas vão desvalorizando mais. O vereador Lauro diz que foi 

esses dias na garagem e viu aquelas coisas lá, e acabou saindo meio triste de lá, então 

pensou que se assumisse ia reclamar, mas quando chegou aqui já tinha esse projeto em 

andamento, e é preciso vender mesmo, está uma vergonha aquilo lá, se os colonos vão 

ver aquilo lá vão se assustar, porque está tudo lá parado, tem que vender mesmo, se 

achar de vender. O vereador Ivo diz também achar que é um projeto bom, precisa ser 

vendido, naturalmente os equipamentos vão ficando velho e perde o rendimento e o 

custo se torna muito alto para o município e se torna inviável e o maquinário novo rende  



 

 

bem mais o serviço, principalmente a questão dos ônibus escolar que dá mais segurança 

para os estudantes, então é bom que possa ser ônibus novos e com a venda desses 

poderão ser comprados outros. Acha que nem todos os itens que estão no projeto é 

possível que não seja vendido e nem colocado a venda, no seu ver não colocaria esse 

caminhão Ford basculante, está certo que o valor é o mínimo de trinta e cinco mil e 

pode ser que vários compradores apareçam e aí levante o valor, mas acha que por ser do 

ano de dois mil e cinco, dois mil e seis, no seu ver o valor está baixo, então espera que 

não vendam, porque ainda tem utilidade, mas é favorável ao projeto. Não havendo mais 

nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o qual foi 

aprovado por unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 

09/2.015 – Autoriza o Município a subscrever ações da Companhia Hidromineral de 

Piratuba e dá outras providências. 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 presença dos visitantes e a Deus por esta 

sessão. O vereador Lauro diz querer entrar com uma indicação para a próxima sessão, 

pois ali na pracinha acha que é necessário uma proteção no lado de baixo, porque uma 

hora cai uma criança lá para baixo e também, não sabe até se pode ser feito ou não, mas 

teriam que colocar uns dois banheiros, porque se não tem que atravessar a rua no lado 

de cima, o que é perigoso, mas é necessário fazer uma proteção do lado de baixo, não 

sabe se pode ser feito porque aquilo ali é da estação, também não sabe se já passou 

alguma indicação nesse sentido aqui nessa casa, mas então pede para que seja feita a 

indicação para a próxima sessão. A Presidente coloca que a próxima sessão será na 

Segunda – feira, dia 20/04, pois na terça-feira é feriado.  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 14 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      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


