
 

 

 

 

ATA Nº 2.102  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2.015. 

 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro 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 Extraordinária do dia 

03/02/2.015. 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 de Liberação de Recursos, Convite da Associação de Hotéis de 

Piratuba, Ofício Nº 30/2.015 – da Câmara Municipal de Vereadores de Araranguá. DO 

EXECUTIVO: Mensagem Nº 006/2.015 – do Projeto de Lei Nº 05/2.015 – Autoriza 

firmar Convênio com os Clubes de Mães e Grupos da Terceira Idade do Município, para 

o ano de 2.015 e dá outras providências.  ORDEM DO DIA: Não teve nada na Ordem 

do Dia. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes 

e a Deus por esta sessão. A vereadora Ivete agradece a presença do Padre que esteve 

aqui com a Santa Terezinha. O vereador Alcides diz querer fazer um comentário, e com 

certeza não pode ver cinco por cento do que tinha no município de Piratuba nesse final 

de semana que passou, o nosso município está de parabéns, a administração, a secretaria 

de turismo pelo tamanho do evento que aconteceu em Piratuba, só não pode ver coisa 

linda quem não foi assistir, então Piratuba está cada vez mais divulgando o nome e as 

coisas bonitas que tem em nosso município. Parabéns para o prefeito, parabéns para o 

MTG, e para quem organizou e trabalhou lá, estava muito lindo. Agora estamos aí com 

a semana do município e temos uma grande programação, mais uma coisa bonita que 

está vindo para Piratuba e quando a gente sai aí nos municípios ao redor todos pedem, 

como vai ser, se vai ser cobrada a entrada e é gratuito e todo mundo vem, então o nosso 

pessoal tem que ir cedo para pegar um lugar lá, porque o pessoal de ao redor de nós 

vem. Então parabéns para a administração e para quem organizou. O vereador Luiz diz 

que como o vereador Alcides falou, a administração está de parabéns, a secretaria de 

turismo está de parabéns, não pode participar de todos os eventos, mas foi muito bonito, 

ouve alguns erros, mais houve muito mais acertos, teve mais de sete mil pessoas 

presente, e com certeza Piratuba só ganhou com um evento desse tamanho, foi 

divulgado o nome em vários Estados, então estão de parabéns. O vereador Celso diz que 

só complementando sobre o que o pessoal está falando, e esteve trabalhando muito com 

o pessoal, e conversou com o pessoal direto, a Vanda também conversou com muitas  



 

 

 

pessoas, pois ela ajudou servir o café da manhã, trabalhou desde as quatro da manhã e 

esse povo só elogiou Piratuba, elogiou por tudo, pela comida, pelo atendimento, pelos 

hotéis, só elogiaram e muito o nosso município A vereadora Iva parabeniza Piratuba 

pelo evento e diz acreditar que futuramente cada vez mais evento virá para cá, porque 

nós temos estrutura, todo mundo elogiou, e isso vai trazer mais turista para o nosso 

município e isso só vai beneficiar o município e também quer deixar registrado também 

o agradecimento ao Padre, os acompanhantes que trouxeram aqui a Santa e foi feito 

oração aqui na câmara e foi a primeira vez que viu isso aqui. O vereador Sady diz 

querer parabenizar a administração, todos os organizadores desse rodeio que teve aqui 

nesse final de semana, e como diz o vereador Alcides, só perdeu quem não foi lá ver, 

pois era muito bonito, então quer dar os parabéns para a Gelci, a organizadora do Centro 

de Eventos, o prefeito, a todos os organizadores e diz querer deixar um convite para 

domingo que vem, dia quinze, para a inauguração do Campo do Mariano, o tão 

esperado campo, que faz anos que estão brigando por aquele campo e por uma ou outra 

causa não saia e agora domingo que vem irão inaugurar, então quer convidar todos os 

vereadores e todo pessoal para participar, às nove horas tem a abertura com jogo, tem 

almoço, às duas horas tem jogo de ex - atletas locais, e às dezesseis horas tem um jogo 

com a Chapecoense e um time do Mariano, mas não é só jogadores do Mariano, é uma 

seleção do Município. O vereador Ivo diz querer agradecer e cumprimentar a família 

Peri e o padre que vieram até aqui dar essa benção, trouxeram a Santa Terezinha aqui na 

câmara e até acha que é uma das primeiras vezes que isso aconteceu, então parabéns por 

esta iniciativa da Igreja Católica e como o pessoal falou sobre o rodeio, também acha 

que foi tudo de bom, como alguém comentou realmente ouve algumas falhas, mas até 

em função da quantidade de público, de um evento grande, e pelo público externo era 

um dos maiores  e até foi um dos que disse que acha que não daria toda essa gente, 

porque é muita gente, mas deu para ver que realmente veio isso aí, quase seis mil 

pessoas circularam por aí e realmente deu para ver hotéis lotados, casas de veraneio 

lotadas, lanchonetes, lojas, enfim todo mundo ganhou com esse rodeio, o município 

investiu mas o objetivo foi alcançado, a cidade cheia e ao mesmo tempo a divulgação do 

município, porque com certeza esse pessoal deve retornar aqui para o município, tem 

que então cumprimentar o MTG, que foi um dos organizadores, também teve vários 

tradicionalistas que contribuíram e também a administração que acreditou em fazer esse 

evento porque era um recurso até um pouco alto, mas hoje da para notar que se diluiu e 

não foi tanto assim, em função do tamanho desse evento, pois como alguns já falaram  e 

principalmente no Centro de Eventos aonde teve a parte artística foi de arrepiar, ouviu 

de várias pessoas falando que não tinham visto uma apresentação tão bonita em 

Piratuba, quanto a que aconteceu no centro de eventos, não foi em todos e foi mais no 

rodeio, mas foi o que aconteceu, então parabéns a todos e esperamos que possa voltar 

aqui um dia. A presidente também coloca que participou sábado o dia inteiro, não foi  



 

 

 

muito lá em cima, somente no domingo, mas na programação artística e já participou de 

muitos festivais de dança, mas igual esses que tinha aqui nunca tinha visto, as danças 

eram impecáveis, muito lindas e como o Celso comentou, escutavam muito o pessoal 

que estavam muito agradecidos pelo município, e pelo apoio que tiveram do município. 

O prefeito está de parabéns e o pessoal do MTG também, pois eles que organizaram o 

evento. A próxima sessão ficou agendada para Segunda-feira, dia 16/02/2.015, às 18:00 

horas, pois dias 17 e 18 de fevereiro é feriado. A Presidente também convida todos os 

vereadores para Audiência Pública do Executivo na quarta-feira, dia 10/02, às 8:00 

horas na Câmara de Vereadores. 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 10 de Fevereiro de 

2.015. 

 

 

 

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

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Ivo Weber                                                        Sady Pereira da Costa           

Primeiro Secretário                                          Segundo Secretário      

 

 

 

 

 

 

 


