
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.144  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, 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. Ivanete Medianeira Potrich. 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 02/02/2.016. 

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 

a secretária que faça as leituras das Correspondências. DE DIVERSOS: Ofício Nº 

11/2.016 – da Câmara Municipal de Vereadores de Arabutã, Ofício Nº 07/2.016 – De 

Águas do Oeste Catarinense Convention & Visitors Bureau. ORDEM DO DIA: Após 

as leituras a Presidente então coloca que foi apresentado os Líderes de Bancada, ficando 

a vereadora Marli Buselato Líder da Bancada PMDB/PPS e o vereador Luiz Gomes da 

Bancada PT/PSDB/PP/PSD. Após então a Presidente passa a palavra a vereadora Marli. 

A vereadora Marli agradece a oportunidade de ser escolhida como líder da Bancada. 

Após a Presidente passa a palavra ao vereador Luiz. O vereador Luiz diz que da mesma 

forma também agradece a confiança dos colegas vereadores por ser líder de Bancada 

mais uma vez, então estão aí para trabalhar e irão fazer o máximo para fazer um bom 

trabalho, para continuar fiscalizando. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores 

agradecem a presença dos visitantes e a Deus por esta sessão. O vereador Celso diz que 

não veio projeto de lei novamente, então provavelmente na sessão da semana que vem 

não vamos ter nada novamente e depois mandam uns quantos projetos de uma vez só, 

isso é ruim. A Presidente diz que gostaria de falar a respeito do que o vereador Luiz 

falou semana passada da SC-135, pois esteve falando com o prefeito e parece que 

vamos ter novidades, então aguardem que a SDR, secretária regional e a prefeitura vão 

tomar algumas providências. Também agradece a presença dos visitantes. 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 2.016. 
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Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           

Primeiro Secretário                                           Segundo Secretário      

 

 

 

 

 

 

 


