
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.129  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2.015. 

 

 

Aos quinze dias do mês de setembro 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 

08/09/2.015. 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 Evento da UVESC, Convite da Diocese de Joaçaba, Ofício 

da Comissão Eleitoral – Resolução CMDCA Nº 001/2.015 – Solicitação de uso de 

Espaço Físico da Câmara de Vereadores para Eleição do Conselho Tutelar, Convite da 

Câmara de Vereadores de Joinvile. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 40/2.015 – do 

Projeto de Lei Nº 35/2.015 – Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2.016 – LDO e dá outras providências, Mensagem Nº 41/2.015 – do 

Projeto de Lei Nº 36/2.015 – Dispõe, com base no art. 37, II da Constituição Federal, 

sobre normas gerais para a realização de concursos públicos e processos seletivos na 

administração direta e indireta do Município de Piratuba/SC. ORDEM DO DIA: Após 

as leituras a Presidente coloca em discussão a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do 

Município de Piratuba – que objetiva que a eleição da Mesa Diretora não seja mais 

secreta, mas sim aberta ao público, feita pela chamada nominal de cada senhor vereador 

– proposta pelos vereadores Sady Pereira da Costa, Celso de Souza e Ivo Weber. O 

vereador Sady diz que desde que retornou a essa Casa em Janeiro ou Fevereiro, 

procurou a assessora e ela foi analisar como teria que ser feita essas alterações e esses 

dias então ela deu o parecer de como tinha que ser feito, e tinha que ser feito por três 

vereadores ou mais, aí estava o Celso e o Ivo juntamente e então convidou eles para 

fazer parte e eles concordaram, então está aí essa emenda à Lei Orgânica, porque acha 

que é preciso mudar esse jeito de votação, tem que ser na tribuna. A vereadora Ivanete 

diz que é indiferente porque a hora que decidir para quem vai votar, tanto vota na urna 

ou na tribuna, é totalmente favorável. O vereador Alcides diz também que não tem nada 

contra, até acha que deveria ser voto aberto, porque o voto é democrático, cada um vota 

para quem quer, ninguém é obrigado a votar em momento algum para quem quer que 

seja, faz questão de dizer seu voto, é favorável cem por cento. O vereador Luiz diz  



 

 

 

também ser favorável. O vereador Ivo diz também ser favorável a essa emenda, na 

verdade acha que era a única votação que era secreta, então acha justo, não tem porque 

esconder, é bom para todos aqui da câmara. O vereador Alcides diz que gostaria de 

perguntar a assessora se tem ainda alguma matéria que é voto secreto. A assessora 

coloca que não, que ainda só tinha em secreto a votação para a Mesa Diretora. O 

vereador Alcides diz que então agora não vai mais ter voto secreto, será tudo voto 

aberto. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca para sua primeira votação 

a Emenda à Lei Orgânica a qual foi aprovada por unanimidade. PALAVRA LIVRE: 

Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes e convidam os mesmos para 

participarem mais nas sessões e também agradecem a Deus por esta sessão. O vereador 

Ivo diz que gostaria de cumprimentar a Companhia Hidromineral de Piratuba e também 

o conselho fiscal que desenvolveram aqueles projetos das piscinas que foi tão bem 

elaborado e executado, não esteve na inauguração, pois estava na organização da festa 

do agricultor, mas acompanhou nos noticiários e hoje também passou na RBS TV a 

reportagem e muito bem falada e conceituada aquela obra, então parabéns a 

administração. E também passando pela SC-135 lamentavelmente não viu ninguém 

trabalhando já há dias, então não se sabe mais exatamente o que se fazer, mas mais uns 

dias é questão de cascalhamento mesmo, não se tem mais muita coisa para se fazer. A 

Presidente 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 15 de Setembro 

de 2.015. 

 

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

Presidente da Câmara                                                     Vice – Presidente 

 

 

 

Ivo Weber                                                                 Sady Pereira da Costa 

Primeiro – Secretário                                                Segundo - Secretário 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


