
 

 

 

 

ATA Nº 2.381  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE MAIO DE 2.021. 

 

 

Aos onze dias do mês de maio 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 11/05/2.021. 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 da 

Sociedade Esportiva, Cultural, Literária e Recreativa União, Ofício da Associação dos 

Servidores Públicos do Município (ASPUPI). DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 

015/2.021 – Solicita que seja feita uma lombada em frente à Escola da Comunidade de 

Zonalta – do vereador Dirceu Dalmagro, Indicação Nº 016/2.021 – Solicita que seja feito 

um Estudo de viabilidade para pagamento de Plano de Saúde aos Servidores Públicos 

Inativos – da vereadora Gelci de Souza, Indicação Nº 017/2.021 – Solicita que seja 

colocado Guarda/Segurança nas Escolas e Creche do nosso Município – do vereador 

Altair de Azeredo, Moção de Apelo Nº 02/2.021 – à Secretaria Estadual de Segurança 

Pública e ao Estado de Santa Catarina, para que promovam a nomeação de candidatos 

remanescentes, aprovados para a vaga de soldado no último concurso público da Polícia 

Militar do estado de Santa Catarina – em nome de todos os vereadores. ORDEM DO 

DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão e para votação a Indicação Nº 

015/2.021- do vereador Dirceu, a qual foi aprovada por unanimidade. Após a Presidente 

coloca em discussão e votação a Indicação Nº 016/2.021 – da vereadora Gelci a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão e votação a 

Indicação Nº 017/2.021 – do vereador Altair a qual foi aprovada por unanimidade. Após 

a Presidente coloca em discussão e votação a Moção de Apelo Nº 02/2.021, a qual foi 

aprovada 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 11 de Maio de 2.021. 

 

 

 



 

 

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