
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.391  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE JULHO DE 2.021. 

 

 

Aos vinte e sete 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 20/07/2.021. 

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: Mensagem Nº 

013/2.021 – do Projeto de Lei Nº 012/2.021 – Autoriza firmar parceria com a Associação 

de Bombeiros Comunitários de Piratuba e Ipira e dá outras providências, Mensagem Nº 

012/2.021  - do Projeto de Lei Complementar Nº 001/2.021 – Concede piso salarial 

profissional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias nos 

termos da Lei Federal Nº 13.708/2.018 e dá outras providências, Mensagem Nº 014/2.021 

– do Projeto de lei Complementar Nº 002/2.021 – Define o zoneamento de uso de solo 

urbano do Acesso Sul, logo após o Posto de Gasolina, a área da Linha Alto Gramado, 

depois do Cemitério Municipal, a área próxima ao Lions Club e outra área próxima à 

Escola Amélia Poletto Hepp e a Rua 1º de Maio. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 

025/2.021 – Solicita que uma das Ambulâncias de nosso Município seja transformada em 

Semi UTI – do vereador Dirceu Dalmagro, Indicação Nº 026/2.021 – Solicita que seja 

construída uma Pista de SKATE em nosso Município. – do vereador Jhonatan Spricigo.  

ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca a Indicação Nº 025/2.021, do 

vereador Dirceu em discussão e para votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após 

a Presidente coloca em discussão e votação a Indicação Nº 026/2.021 – do vereador 

Jhonatan, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em 

discussão e para segunda votação o Projeto de Lei Nº 011/2.021 – Autoriza pagamento 

de despesas de exercícios anteriores, 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 27 de Julho de 2.021. 

 

 



 

 

Marli N. U. Buselato                                         Evelásio Vieira   
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Mareci Stempcosqui                                       Jhonatan Spricigo  

Primeira Secretária                                          Segundo Secretário                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


