
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.407  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2.021. 

 

 

Aos trinta dias do mês de novembro 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 

16/11/2.021. 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: DE DIVERSOS: Ofício de solicitação para Uso da 

Palavra – Alison Martins, Ofício Nº 080/2.021 – da Secretaria de Obras e 

Infraestrutura Rural – Resposta do Ofício CV/136/2.021, Ofício Nº 

910/2.021 – da Assembleia Legislativa Gabinete do Deputado João Amin.  

DO EXECUTIVO: Ofício Nº 265/2.021 – Encaminha Leis, Mensagem Nº 

027/2.021 – do Projeto de Lei Nº 025/2.021 – Cria Preços Públicos pela 

utilização a título precário e por tempo determinado de espaços físicos e 

equipamentos do Parque de Eventos Alvício Martinazzo. ORDEM DO 

DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão e para sua segunda 

votação o Projeto de Lei Nº 016/2.021 – Autoriza o Município a realizar 

melhorias no cemitério da Comunidade de Maratá/Linha Martinazzo e dá 

outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente  



 

 

coloca em discussão e para sua segunda votação o Projeto de Lei Nº 

020/2.021 – Ratifica a Alteração e Consolidação do Protocolo de Intenções 

firmadas entre os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Alto Uruguai Catarinense – CIS AMAUC, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão e para sua 

segunda votação o Projeto de Lei Nº 021/2.021 – Abre crédito suplementar, 

o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão 

e para sua segunda votação o Projeto de Lei Nº 022/2.021 – Abre crédito 

adicional especial, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 

Presidente coloca em discussão e para sua segunda votação o Projeto de Lei 

Nº 023/2.021 – Abre crédito especial, o qual foi aprovado por unanimidade.  

Logo após tivemos a Palavra Livre.  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 30 de Novembro de 2.021. 

 

Marli N. U. Buselato                                         Evelásio Vieira   

Presidente                                                          Vice – Presidente       

     

 

Mareci Stempcosqui                                        Altair de Azeredo  

Primeira Secretária                                          Segundo Secretário                                                   


