
 

 

 

 

ATA Nº 2.107  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE MARÇO DE 2.015. 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às 18:00hrs 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 quorum legal, conforme livro de presenças, invocando a 

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

presidente solicita a secretária que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 

17/03/2.015. Após a leitura coloca a mesma em discussão. Não havendo nada a discutir 

a Presidente coloca a ata em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a 

Presidente solicita que a secretária faça as leituras das Correspondências. DO 

EXECUTIVO: Mensagem Nº 11/2.015 – do Projeto de Lei Nº 08/2.015 – Autoriza 

alienar bens móveis pertencentes ao Município. ORDEM DO DIA: Após as leituras a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 007/2.015 – Altera dispositivos da 

Lei nº 1206/2013 que institui o Sistema Municipal de Cultura, estabelece diretrizes para 

as Políticas Municipais de Cultura, e dá outras providências. Após as leituras a 

Presidente coloca o projeto em discussão. Não havendo nada a discutir a Presidente 

coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 001/2.015 – Dispõe 

sobre alteração de Anexos da Lei Complementar nº 69, de 02 de janeiro de 2.015 que 

dispõe sobre a criação e cargos da Fundação de Cultura e Eventos de Piratuba – FCEP e 

dá outras providências. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para 

sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente 

coloca em discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 002/2.015 – Dispõe sobre 

alteração de Anexos da Lei Complementar nº 67, de 02 de janeiro de 2.015 que dispõe 

sobre a alteração da Lei Complementar nº 29, de 02 de maio de 2.007 que dispõe sobre 

o Plano de Carreira e Remuneração para os Servidores Públicos do Município de 

Piratuba e dá outras providências, faz compilação de leis, revoga leis e dá outras 

providências. O vereador Ivo diz que esses projetos já foram discutidos em primeira 

votação, então não tem mais nada a se discutir. Não havendo mais nada a discutir a 

Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos 

visitantes e a Deus por esta sessão. O vereador Ivo diz que o Presidente do hospital 

pediu para reforçar o convite para o dia 26 de março, quinta-feira, às 19:00 horas 

assembleia geral ordinária, então todos estão convidados a participar porque a maioria 

aqui também é sócio. O vereador Celso diz que gostaria de se fazer presente na reunião, 

mas terá aniversário da sua filha nesse dia. A presidente também agradece a presença de  



 

 

 

todos e deseja a todos uma ótima semana. 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 24 de Março de 

2.015. 

 

 

Marli N. U. Buselato                                         Ivete da M. de Azeredo      

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Ivo Weber                                                        Sady Pereira da Costa           

Primeiro Secretário                                          Segundo Secretário      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


