
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.128  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2.015. 

 

 

Aos oito 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 

1º/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: Ofício da Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR de Concórdia, 

Ofício do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB de Piratuba, Convite 

da Sociedade Coral Harmonia. DO LEGISLATIVO: Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica do Município de Piratuba – Proposta pelos vereadores Sady Pereira da Costa, 

Celso de Souza e Ivo Weber. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente solicita a 

secretária que faça a leitura da Ata do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto e da Emenda apresentada ao Projeto de Lei Nº 34/2.015 -  

Autoriza a concessão de bem imóvel municipal mediante Termo de Cessão de Uso e dá 

outras providências, para implantação da Estação Elevatória de Esgoto. Após as leituras 

a Presidente coloca a emenda em discussão. Não havendo nada a discutir a Presidente 

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

coloca em discussão o Projeto de Lei. O vereador Ivo diz que na sessão passada andou 

se confundindo, achava que era dois terrenos que a prefeitura iria passar para a Casan, 

mas não, é somente um de quatrocentos e cinco metros quadrados que a prefeitura irá 

passar para a Casan, uma pequena parcela daquele terreno que é para baixo da 

Missioneiro, perto do Volmir Koiki, e vê que é importante, pois o município já comprou 

com essa finalidade para o saneamento, que é pra fazer aquelas lagoas que se usa para 

bombear os dejetos e ainda mais em Piratuba que é um município turístico, não deixa de 

ser um produto quando se preserva o meio ambiente e não vá para o rio como hoje 

acontece, também acha que ali vai ser um local que os próprios ônibus de turismo, vem 

e não tem o local adequado, lá também poderá ser levado esses dejetos aí, então vê 

como importante, a parte da infraestrutura, dos encanamentos já está feito a um bom 

tempo, então que bom que a Casan vai assumir isso aí e é claro que isso também tem 

um custo, na verdade a Casan não faz de graça, depois tem uma taxa que imagina que 

seja equivalente a taxa de água que se paga mensalmente para poder se usufruir disso aí,  



 

 

 

pois a Casan também tem seus custos, mas acha que para Piratuba é uma boa, então é 

favorável a Prefeitura repassar esses quatrocentos e cinco metros quadrado. Não 

havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto com a emenda para sua 

primeira e única votação o qual foi aprovado 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 

Celso diz querer parabenizar a atitude dos vereadores de Ipira em relação a preocupação 

sobre a nossa segurança. O vereador Alcides diz também querer dar os parabéns aos 

vereadores pela iniciativa e com certeza as duas câmaras juntas terão mais força para 

solicitar essa segurança para os nossos municípios. O vereador Luiz também parabeniza 

os vereadores pela iniciativa, também coloca que irão dar apoio a essa moção. A 

vereadora Ivanete diz também querer parabenizar os vereadores, e hoje a sua proposta 

também seria que algo tem que ser feito pelos vereadores, se irão ter êxito não sabe, mas 

pelo menos o povo saberá que os vereadores estão lutando e gostaria muito que essa 

Moção tivesse êxito. O vereador Sady diz ser favorável a ideia dos vereadores e 

parabeniza-os pela iniciativa. O vereador Ivo diz que também iria fazer comentários em 

relação a segurança e os vereadores acabaram vindo aqui, que bom que chegaram, o que 

está ao alcance dos vereadores é fazer essa Moção, porque os vereadores não tem muito 

outra coisa para fazer a não ser isto, comentar aqui, ou fazer uma Moção, ou Indicação, 

cada um tem deputados dos quais essa Moção pode chegar até eles para que eles saibam 

de realmente como está aqui, que nós estamos hoje de uma forma insegura e sempre foi 

até um produto turístico a nossa segurança, as pessoas que vinham aqui sabiam que não 

seriam assaltadas e roubadas e hoje não da mais para se falar isso, então parabéns a 

iniciativa dos vereadores e com certeza irão apoiar e trabalhar juntos para que se faça 

isso aí. Também quer cumprimentar o pessoal da Comunidade de Uruguai que fez a 

festa do agricultor, muito bem organizada e também a todos que participaram, desde as 

equipes, como o CTG que assou o churrasco, até os feirantes, os agricultores que 

expuseram os animais, as empresas que expuseram seus produtos. A Presidente 

agradece a presença de todos e parabeniza os vereadores que tiveram a iniciativa de 

fazer a Moção, e nós iremos colaborar, podem contar conosco. 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 

08 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


