
 

 

ATA Nº 2.370  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2.021. 

 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 18:00 horas 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 quórum legal, conforme livro de presenças, invocando a 

proteção de Deus para que ilumine os trabalhos, dá por aberta a Sessão. Após a presidente 

solicita à Secretária que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 09/02/2.021. 

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 a Presidente solicita a 

Secretária que faça as leituras das Correspondências: DO LEGISLATIVO: Indicação 

Nº 03/2.021 – Solicita isenção do pagamento de dívida de insumos (Adubo Químico). – 

Em nome de todos os vereadores dessa Casa Legislativa, Indicação Nº 04/2.021 – Solicita 

Renovação do Convênio com a Associação Protetora dos Animais de Piratuba (Apap) – 

da vereadora Gelci Terezinha de Souza, Indicação Nº 05/2.021 – Solicita Iluminação em 

parte da Rua Itapema e Rua Uruguai (atrás do Hotel Paraíso) – do vereador Dirceu 

Dalmagro. Resolução Nº 07 de 10 de Fevereiro de 2.021 – Dispõe sobre o Reajuste do 

vale-alimentação regulamentado pela Lei 1165/2.012. ORDEM DO DIA: Em seguida a 

Presidente coloca em discussão e para sua votação a Indicação Nº 03/2.021 – em nome 

de todos os vereadores, a qual foi aprovada por unanimidade. Após a Presidente coloca 

em discussão e para votação a Indicação Nº 04/2.021 – da vereadora Gelci, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão e votação a 

Indicação Nº 05/2.021 – do vereador Dirceu a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida a Presidente coloca em discussão e votação a Resolução Nº 07 de 10 de Fevereiro 

de 2.021, a qual foi aprovada por unanimidade. ENCERRAMENTO: 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 16 de Fevereiro de 2.021. 

 

Marli N. U. Buselato                                         Evelásio Vieira   
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