
 

 
 
 

ATA Nº 2.372  DA 19° LEGISLATURA 
 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2.021. 

 
Aos dois dias do mês de março 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. 

Está 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 

23/02/2.021. 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 

EXECUTIVO: Mensagem Nº 003/2.021 – do Projeto de Lei Nº 03/2.021 – Autoriza o 

Município de Piratuba a firmar convênio e repassar recursos financeiros a sociedade 

beneficente Piratuba/Ipira para aquisição de analisador de gases, PH, para atendimento 

de pacientes de Covid-19. Mensagem Nº 004/2.021 – do Projeto de Lei Nº 04/2.021 – 

Autoriza o Município de Piratuba a abertura de crédito especial no orçamento do 

exercício 2021 e das outras providências. ORDEM DO DIA: Após a Presidente cede 

espaço para as comissões analisarem o Projeto de Lei Nº 03/2.021 e o Projeto de Lei 

Nº 04/2.021. Retornando aos trabalhos a Presidente solicita a secretária que faça as 

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

Leis e Veto; Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas, Educação e 

Cultura, Turismo, Saúde e Assistência Social; Trabalho, Legislação Social, Defesa do 

Consumidor e Atividades Privadas do Projeto de Lei Nº 03/2.021 e o Projeto de Lei Nº 

04/2.021. Após as leituras a Presidente coloca o Projeto de Lei Nº 03/2.021 em 

discussão e para sua primeira e única votação o qual foi aprovado por unanimidade, 

após isso coloca o Projeto de Lei Nº 04/2.021 em discussão e para sua primeira e única 

votação o qual foi aprovado 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 02 de Março de 2.021. 
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