
 

 

 

 

ATA Nº 2.390  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE JULHO DE 2.021. 

 

 

Aos vinte dias do mês de julho 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 13/07/2.021. 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 EXECUTIVO: Ofício Nº 

142/2.021 – Encaminha Balancetes Mês de Junho/2.021. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 024/2.021 – Solicita aumento do valor das diárias dos Motoristas da 

Secretaria da Saúde – do vereador Dirceu Dalmagro. ORDEM DO DIA: Após as leituras 

a Presidente coloca a Indicação Nº 024/2.021, do vereador Dirceu em discussão e para 

votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a Presidente solicita a secretaria que 

faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação 

de Leis e Veto; Orçamentos, Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei 

Nº 011/2.021 – Autoriza pagamento de despesas de exercícios anteriores. Após as leituras 

a Presidente coloca o projeto em discussão e para sua primeira votação o qual foi 

aprovado por unanimidade. 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 20 de Julho de 2.021. 

 

 

Marli N. U. Buselato                                         Evelásio Vieira   

Presidente                                                          Vice – Presidente       

     

 

Mareci Stempcosqui                                       Jhonatan Spricigo  

Primeira Secretária                                          Segundo Secretário                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


