
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.138  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2.015. 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 

17/11/2.015. 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 do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Ofício 

da Associação Beneficente Piratuba/Ipira, Convite da Paróquia Santa Catarina de 

Alexandria, Convite da Escola Básica Marechal Câmara. DO EXECUTIVO: 

Mensagem Nº 53/2.015 – do Projeto de Lei Nº 48/2.015 – Abre crédito suplementar por 

conta da anulação parcial ou total no valor de R$ 70.000,00 e dá outras providências, 

Mensagem Nº 54/2.015 – do Projeto de Lei Nº 49/2.015 – Autoriza firmar convênio 

com a Associação dos Servidores Públicos do Município de Piratuba – ASPUPI e dá 

outras providências. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em 

discussão o Projeto de Lei Nº 46/2.015 - Estima a receita e fixa a despesa do Município 

de Piratuba – SC, para o exercício de 2.016. 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 47/2.015 – Abre crédito 

suplementar por conta da anulação parcial ou total no valor de R$ 776.530,92 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 convidam os mesmos para 

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

Jhonatan diz que o assunto que chamou atenção essa semana foi o possível 

patrolamento da SC – 135 e é vergonhoso ter que chegar num ponto deste, não sabe 

quem fez, a principio até onde sabe não foi o poder público do município, então não 

sabe quem fez, mas está de parabéns, porque outra solução não tem, ou patrola aquilo 

lá, ou arranca fora o asfalto, porque arrumar, a gente sabe que o governo doe estado 

nunca vai mandar dinheiro, todo mundo lhe pergunta como vai ficar aquela situação, e 

aí diz que nunca vai ser feito, porque tudo que já mentiram para nós a respeito daquela 

estrada, não tem mais o que esperar, então acredita que quem fez aquele patrolamento,  



 

 

fez mais do que certo, porque é o caminho para deixar o tráfego fluir naqueles locais. 

Hoje é sua ultima sessão aqui, quer agradecer a todos vereadores pela recepção que 

sempre lhe deram, o apoio nos seus projetos de lei, nas suas indicações e toda sua 

atuação parlamentar e agradecer mais uma vez a população piratubense que através do 

voto colocou todos os vereadores aqui, a bancada da oposição que sempre estiveram 

unidos quando necessário para estarem fazendo seus trabalhos e está saindo daqui com 

uma sensação de dever cumprido, nesses dois meses sai satisfeito com o trabalho que 

realizou, acredita que poderia ter feito um pouco mais também, mas está satisfeito na 

questão de que conseguiu colocar um projeto de lei, conseguiu fazer algumas 

colocações pertinentes a alguns assuntos e espera que seja um até breve e não um adeus. 

A vereadora Ivanete diz querer complementar as palavras do Jhony e dizer que não seja 

feito só um pedaço da SC -135, mas que seja feito por tudo, porque não tem mais outra 

saída, pelo menos aí se tem um acesso que dá para andar, caso contrário não tem nem o 

que fazer, nem por onde andar. O vereador Ivo diz que também gostaria de comentar 

alguma coisa dessa SC-135, o que o vereador Jhony falou e a Iva complementou, 

realmente ninguém mais acredita que haja uma recuperação mesmo como deveria, é 

lamentável, é ruim quando se faz isso, mesmo que foi um pequeno trecho e acredita que 

foi através da secretaria do DMER, do secretário Moura que fez e Deus queira que faça 

mais um pouco porque pior que passar nos buracos não pode ficar. É lamentável a partir 

do momento que já estava no plano rodoviário de dois mil e oito, onde que o governo 

retirou e agora a gente vê pela imprensa que ele diz que não é mais do estado, aí vem a 

pergunta e fica no ar, o governo iria colocar em dois mil e oito se não era do estado, 

onde está no plano rodoviário, na página trezentos e sessenta e quatro que fala, então 

acredita que se não fosse eles não teriam colocado ou colocaram de uma forma 

equivocada, mas a gente não acredita mais porque já houve muita gente que veio aqui e 

falou, então que se faça o melhor, talvez se fosse fazer uma enquete com a população se 

passa ou não a patrola, diria que noventa por cento da população ia pedir patrola, pois 

ao menos não iria quebrar os carros que por lá passam, e no mais quer cumprimentar o 

vereador Jhony que ficou aqui dois meses com nós aqui na câmara de vereadores e com 

certeza cumpriu seu papel, sua missão, então parabéns pela sua passagem aqui. A 

Presidente também agradece ao Jhony por passar esses dois meses aqui conosco, foi 

uma satisfação para a gente, pois é um companheiro, um amigo. A Presidente também 

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 24 de Novembro de 2.015. 

 

 

 



 

 

 

 

Marli N.U. Buselato                                                    Ivete da M. de Azeredo 
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Ivo Weber                                                                 Sady Pereira da Costa 

Primeiro – Secretário                                                Segundo - Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


