
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.109  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE ABRIL DE 2.015. 

 

 

Aos sete 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 31/03/2.015. 

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. DE DIVERSOS: Ofícios de 

Liberação de Recursos. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 05/2.015 – Solicita que 

sejam trocados os pontilhões de madeira de nosso município – do vereador Sady Pereira 

da Costa. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão a 

Indicação Nº 05/2.015 do vereador Sady. O vereador Sady diz que fez essa indicação, 

pois passou dois anos como secretário e nós temos várias pontes de madeira no interior 

e todo ano vai estragando e tem que se trocar e não vale a pena refazer de madeira se 

tem a possibilidade de se fazer de tubos, sai mais caro, mas a durabilidade é bem maior. 

Fizeram uma lá em Lageado Mariano e caiu, aí fizeram outra e caiu novamente, então 

foi pedido para a comunidade rever isto aí, então pede a colaboração dos companheiros 

para aprovar essa indicação para que o prefeito e os secretários façam essas pontes, 

porque hoje não existem mais madeira de lei, aí se faz num ano e no máximo um ano já 

tem que se trocar de novo. O vereador Celso diz que nessa semana foi até no Maratá e 

eles estavam fazendo uma ponte lá no Geovane e aí vieram comentando sobre esse 

assunto das pontes, se a prefeitura não quiser trocar todas as pontes de uma vez, mas 

conforme elas fossem estragando e tendo que reformar, que fossem trocados pelas de 

tubos, até que todas elas estejam de concreto, porque a durabilidade é bem maior, 

parabéns ao vereador pela indicação, é uma ótima indicação. O vereador Sady diz que 

quando ficou sabendo da ponte do Giovane ontem, já havia feito a indicação, aquela é 

uma ponte que já era para ter feito e foi ficando, mas agora fizeram. O vereador Lauro 

diz que é uma indicação muito boa, mas ao invés de colocar tubo, deveria ser feita de 

concreto, porque os tubos sempre dão problema, acabam trancando galhos, como a de 

Lageado Mariano que deu problema. O vereador Sady diz que se fizer de tubos de dois 

metros, mas tudo depende do arroio, do lageado, se é grande ou pequeno, mas isso aí o 

secretário pode analisar. O vereador Alcides diz que com certeza é favorável, e depende 

do tamanho do lageado, o que ele vai suportar, mas com certeza de dois metros é melhor  



 

 

do que dois ou três de oitenta, porque aí vai ficar uma barreira no meio, mas com 

certeza aí vai resolver a situação. O vereador Ivo parabeniza o vereador Sady pela 

indicação, e diz achar que é viável e lógico aí vai do Município analisar aonde e qual os 

lageados, o tamanho, a vasão de água e o tamanho da tubulação também, que se 

realmente for pequeno pode vir a trancar, então tem que se analisar, mas em muitos 

lugares é possível, talvez não em todos, alguns talvez tenha que se pensar de outra 

forma, inclusive dentro das comunidades até para o maquinário passar, quando é uma 

colheitadeira, os pneus são muito largos e normalmente sai fora da prancha e aí começa 

a quebrar, então nesse caso poderia beneficiar quando for tubo, mas é favorável e o 

secretário de administração que analise caso a caso, aonde convém colocar a tubulação, 

mas é favorável a indicação. A vereadora Ivanete diz também ser favorável, mas 

acredita que tenha pessoas qualificadas e que façam uma análise, conforme as pessoas 

que transitam, tem que fazer uma pesquisa, um estudo, para que seja feita de uma 

maneira com durabilidade. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a 

indicação do vereador em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a 

Presidente solicita a secretária 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 09/2.015 – Autoriza o Município 

a subscrever ações da Companhia Hidromineral de Piratuba e dá outras providências. 

Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Ivo diz que vê 

que é um investimento que o município está fazendo na Companhia Hidromineral, que é 

realmente o que puxa o nosso turismo, sem o nosso balneário talvez muita pouca coisa 

existiria em Piratuba  e muitos municípios gostariam de ter um balneário igual o nosso, 

já surgiram vários por aí, porém nunca conseguiu chegar próximo, então o município 

está fazendo esse investimento, são quase trezentos mil reais que serão investidos em 

compra de ações e como entendeu na verdade poderia qualquer outra empresa adquirir 

essas ações se estão a venda, então imagina que dessa forma o município faz um 

investimento e nós continuamos sempre sendo o acionista majoritário, não tem nada 

contra, é a favor e que façam um bom investimento com esse recurso. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira 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 Alcides diz querer dar as 

boas vindas ao vereador Lauro, que já trabalhou aqui há anos passados, que seja bem 

vindo. O vereador Lauro diz estar muito feliz de retornar a essa casa, quer agradecer ao 

colega vereador que lhe deu essa oportunidade, e diz que está a disposição para o que é 

certo e bom pra o município. Agradece também as pessoas que o receberam muito bem 

aqui na câmara e aos visitantes. A vereadora Ivanete também dá as boas vindas ao 

vereador Lauro, agradece a presença dos visitantes e deseja a todos uma boa semana. O 

vereador Sady também da as boas vindas ao vereador Lauro, agradece a presença do 

Vianei e do Geferson e também parabeniza o Geferson, pois hoje é dia do jornalista. O  



 

 

 

vereador Ivo também deseja ao vereador Lauro as boas vindas, que com certeza tem 

grande experiência, pois já passou por outras oportunidades aqui. A Presidente também 

agradece a presença do Vianei e do Geferson e parabeniza o Geferson pela passagem do 

dia do jornalista e dá as boas vindas ao Seu Lauro e deseja a todos uma boa noite.  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 07 de Abril de 2.015. 
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