
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.113 DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2.015. 

 

 

Aos cinco dias do mês de maio 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 

28/04/2.015. 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 da UVESC, Convite da Associação Esportiva Piratuba, DO 

LEGISLATIVO: Requerimento do vereador Ivo Weber – ao Ministério da Pesca. 

ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão o 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. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o 

projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 11/2.015 – Autoriza firmar 

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

vereadora Ivanete diz que já votou contra e não vai mudar o seu voto, não tem nada 

contra a pessoa do seu Frigo, mas nessa casa já foi aprovado aproximadamente trezentos 

mil reais para as ações do balneário, a pouco tempo também foi passado nessa casa 

legislativa noventa mil reais para placas e até foi questionada esses dias por uma pessoa 

que estava doente e precisava do balneário para tratamento e como é da prefeitura e de 

particulares o balneário não tem o que fazer e ela não consegue nem um exame para o 

balneário para tratar a doença dela, então é complicado como vereadora diante daquela 

situação e então vai manter a sua postura e não vai ser favorável. A vereadora Ivete diz 

também que é contra o projeto e até questionou porque dos outros municípios vieram 

folders e para nós veio xerocado em folha A-4. O vereador Celso diz querer pedir visto 

desse projeto por duas sessões. Então foi concedido o pedido de visto do vereador. Após 

a Presidente coloca em discussão o Requerimento do vereador Ivo. O vereador Ivo diz 

que já no ano passado tinha feito esse ofício, tanto para o Ministério da Pesca, quanto 

também para a Hidrelétrica Machadinho e a Hidrelétrica Machadinho deu seu parecer,  



 

 

transferindo a responsabilidade para o Ministério da Pesca, pois é de lá que precisa essa 

liberação. No ano passado fez esse ofício para o Ministério da Pesca e não veio resposta 

nenhuma, mas a gente percebe que em outros lagos como na Hidrelétrica de Itá já foi 

liberado a anos e no final de ano já tinha cento e quarenta e oito tanques e hoje já tem 

mais de duzentos e cinquenta tranques e nós nem resposta obtivemos do Ministério que 

tem a superintendência aqui em Florianópolis. Em Piratuba nós temos muita gente que 

poderia trabalhar com os tanques de rede com a tilápia e não com peixe nativo, porque o 

peixe nativo tem o custo muito elevado de produção, mas teria muitas pessoas 

interessadas, inclusive tem uma empresa no município que compra tilápia na região e 

leva para São Paulo, Minas, enfim seria de grande utilidade esse lago para nós, então 

pede o apoio pra os nobres vereadores para aprovarem o requerimento para que seja 

encaminhado a superintendência do Ministério da Pesca em Florianópolis. O vereador 

Celso diz que acha a idéia ótima, mas acha que até seria melhor procurar alguém, algum 

representante lá no Ministério, porque é complicado só mandar ofício. O vereador Ivo 

diz que a idéia é passar o requerimento em plenário e mandar, e na oportunidade que 

tiver de ir a Florianópolis até com mais gente junto, ir lá e entregar em mãos para o 

representante que parece que mudou o responsável por esta parte, mas acha que é de 

grande importância entregar em mãos, porque de repente a gente só vai enviando, 

enviando e não tem resposta nenhuma. O vereador Alcides diz que com certeza é 

favorável e espera que de certo isso aí, até acha que já tem uma indicação nesse sentido 

que foi feito no ano passado, mas também tem uma grande preocupação porque hoje 

tem criadores de peixe que não conseguem vender os seus peixes, tomara que tenha 

comércio para esses peixes. O vereador Ivo diz que as tilápias vão tudo para São Paulo e 

Minas. O vereador Alcides diz que aí é para quem cria bastante, porque tem gente que 

tem um ou dois açudes e não conseguem vender os peixes, tomara que dê certo. Não 

havendo mais nada a discutir a Presidente coloca em votação o requerimento do 

vereador Ivo o qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os 

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

Ivete diz querer deixar um Feliz dia das Mães para todas as mães de Piratuba e deixar 

um forte abraço para as professoras que são mães que muitas vezes fazem o papel de 

mãe cuidando dos nossos filhos. O vereador Anildo diz também querer parabenizar a 

todas as mães, principalmente para a sua mãe, parabéns pelo seu dia e que Deus ilumine 

os passos de todas as mães. A vereadora Ivanete diz querer deixar registrado para que os 

vereadores e demais saibam que diante da reunião que esteve com o prefeito Dorini e o 

Ferri em Concórdia na regional, ficou decidido que essa semana ele iria marcar com o 

governador para que possam ir juntos diante da história da SC – 135, então no que ele 

repassar o dia que foi agendado irá retornar novamente sobre essa trajetória da SC –  

 

 



 

135. O vereador Ivo também deseja um Feliz dia das Mães a todas as mães aqui de 

Piratuba. A Presidente diz também querer homenagear a todas as mães do nosso 

município pelo dia das Mães e a todas as mães servidoras da câmara. 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 05 de Maio de 2.015. 

 

 

Marli N.U. Buselato                                                    Ivete da M. de Azeredo 

Presidente da Câmara                                                     Vice – Presidente 

 

 

 

Ivo Weber                                                                 Sady Pereira da Costa 
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