
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.406  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2.021. 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 

09/11/2.021. 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 Oficio Nº 254/2.021 – Encontram-se 

os balancetes referentes ao mês de outubro. Oficio Nº 258/2.021 – Resposta 

ao ofício n.CV 127/2021. Oficio Nº 259/2.021 – Resposta ao ofício n.CV 

134/2021. Oficio Nº 260/2.021 – Resposta ao ofício n.CV 140/2021. 

ORDEM DO DIA - A Presidente coloca em discussão e votação a moção 

de apelo Nº 04/2.021 – Apela ao Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina, ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado 

da agricultura, da pesca e do desenvolvimento rural e especialmente ao 

Presidente da comissão de finanças e tributação da ALESC para que seja 

pautado e discutido e votado o Projeto de lei Nº 0248.1/2.021 que dispõe 

sobre diretrizes para a instituição de política pública pelos Municípios do 

Estado, objetivando a prestação de serviços de telecomunicação para prover  



 

 

acesso à internet nas áreas rurais de seus territórios, a qual foi aprovada por 

unanimidade. A Presidente coloca em discussão e votação a indicação Nº 

035/2.021 – Solicita que o executivo viabilize, através da secretaria 

competente o remanejamento da caixa D’água centenária que se encontra na 

comunidade do Uruguai para a praça do ferroviário, a qual foi aprovada por 

unanimidade. A Presidente coloca em discussão e segunda votação o Projeto 

de Lei Nº 017/2.021 – Abre crédito adiciona suplementar, o qual foi 

aprovado por unanimidade. A Presidente coloca em discussão e segunda 

votação o Projeto de Lei Nº 018/2.021 – Estima a receita e fixa a despesa do 

município de Piratuba para o exercício de 2022 e da outras providencias, o 

qual foi aprovado por unanimidade. A Presidente coloca em discussão e 

segunda  votação o Projeto de Lei Nº 019/2.021 – Aprova o plano estratégico 

turístico do município de Piratuba e dá outras providências, o qual foi 

aprovado por unanimidade. A Presidente solicita leitura das atas dos 

pareceres e logo após coloca em discussão e primeira votação o Projeto de 

Lei Nº 016/2.021 – Autoriza o Município a realizar melhorias no cemitério 

da comunidade de Maratá/Linha Martinazzo e da outras providências, o qual 

foi aprovado por unanimidade. A Presidente solicita leitura das atas dos 

pareceres e logo após coloca em discussão e primeira votação o Projeto de 

Lei Nº 020/2.021 – Ratifica a alteração e consolidação do protocolo de 

intenções firmada entre os municípios integrantes do consórcio 

intermunicipal de saúde do Alto Uruguai Catarinense – CIS AMAUC, o qual 

foi aprovado por unanimidade. A Presidente solicita leitura das atas dos 

pareceres e logo após coloca em discussão e primeira votação o Projeto de 

Lei Nº 021/2.021 – Abre crédito adicional suplementar, o qual foi aprovado 

por unanimidade. A Presidente solicita leitura das atas dos pareceres e logo  



 

 

após coloca em discussão e primeira votação o Projeto de Lei Nº 022/2.021 

– Abre crédito adicional suplementar, o qual foi aprovado por unanimidade. 

A Presidente solicita leitura das atas dos pareceres e logo após coloca em 

discussão e primeira votação o Projeto de Lei Nº 023/2.021 – Abre crédito 

adicional suplementar, o qual foi aprovado por unanimidade. A Presidente 

solicita leitura das atas dos pareceres e logo após coloca em discussão e 

primeira e única votação o Projeto de Lei Nº 024/2.021 – Abre crédito 

adicional especial, o qual foi aprovado por unanimidade. Logo 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 16 de Novembro de 2.021. 

 

Marli N. U. Buselato                                         Evelásio Vieira   

Presidente                                                          Vice – Presidente       

     

 

Mareci Stempcosqui                                        Altair de Azeredo  

Primeira Secretária                                          Segundo Secretário                                                   


