
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.415  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2.022. 

 

 

Aos dezenove dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, às 18:00 

horas reuniram-se os Senhores Vereadores na Sala de Sessões da Câmara de 

Vereadores de Piratuba/SC sob caráter extraordinário, sob a Presidência do 

Vereador Sr. Evelásio Antonio Vieira. Este verificando de que há quórum 

legal, conforme livro de presenças, invocando a proteção de Deus para que 

ilumine os trabalhos, dá por aberta a Sessão. Após o presidente solicita à 

Secretária que faça a leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 

07/01/2.022. Após a leitura coloca a mesma em discussão, não havendo nada 

a discutir coloca a mesma em votação a qual foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida o Presidente solicita a Secretária que faça as leituras das 

Correspondências: DO EXECUTIVO: Ofício Nº 006/2.022 – Convocação 

para Sessão Extraordinária para análise do Projeto de Lei Nº 02/2.022, 

Mensagem Nº 002/2.022 – do Projeto de Lei Nº 002/2.022 – Autoriza 

processamento de despesas de exercícios anteriores.  Após as leituras o 

Presidente cede um espaço para as Comissões analisarem o Projeto. 

ORDEM DO DIA: Retornando o Presidente solicita a secretária que faça as 

leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto e Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de 

Contas do Projeto de Lei Nº 002/2.022 - Autoriza processamento de despesas 

de exercícios anteriores.  Após as leituras o Presidente coloca o projeto para 

sua primeira e única votação o qual foi aprovado por unanimidade.  

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a declarar o Sr. 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 19 de 

Janeiro de 2.022. 

 

Evelásio A. Vieira                                             Mareci Stempcosqui   

Presidente                                                          Vice – Presidente       

     

 

 

 

Gelci de Souza                                                   Luiz C. Gomes 

Primeira - Secretária                                          Segundo - Secretário                                                   


