
 

 

ATA Nº 2.350  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 1º DE SETEMBRO DE 2.020. 

 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte, 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 do Vereador Sr. Jhonatan Spricigo. Este 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 o presidente solicita ao primeiro-

secretário que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 25/08/2.020. Após a leitura 

coloca a mesma em discussão, não havendo nada a discutir coloca a mesma em votação 

a qual foi aprovada por unanimidade. Após o presidente solicita ao primeiro-secretário 

que faça a leitura das correspondências. DE DIVERSOS: Ofício da Empresa Construtora 

Velho Casarão Ltda. DO EXECUTIVO: Comunicação Interna Nº 011/2.020 – Instrução 

Normativa CI-001/2.020, Ofício Nº 146/2.020 – Encaminha Balancetes referente ao Mês 

de Julho/2.020. DO LEGISLATIVO: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do 

vereador Altair de Azeredo, Indicação Nº 030/2.020 – Solicita que seja feito uma 

Passarela de Metal para Pedestres, pelo lado de fora da Ponte que dá acesso à Capinzal, 

na Rua Primeiro de Maio – em nome de todos os vereadores, Indicação Nº 031/2.020 – 

Solicita serviço de Destoque na Propriedade de Dirceu de Campos em Arroio Bonito – 

da vereadora Marli Buselato, Indicação Nº 032/2.020 – Solicita melhorias na Entrada na 

residência da senhora Neide Inocenti – da vereadora Marli Buselato, Moção de Apelo Nº 

09/2.020 – ao Governo do Estado de SC, em prol da reabertura do parque termal de 

Piratuba – SC, tendo em vista que a Pandemia do COVID-19 suspendeu suas atividades. 

– em nome de todos os vereadores. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente 

coloca em discussão e votação a Indicação Nº 030/2.020 – em nome de todos os 

vereadores a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em 

discussão e votação a Indicação Nº 031/2.020 – da vereadora Marli Buselato, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão e votação a Indicação 

Nº 032/2.020 – da vereadora Marli Buselato a qual foi aprovada por unanimidade. Após 

o Presidente coloca em discussão e votação a Moção de Apelo Nº 09/2.020, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão e para sua segunda 

votação o Projeto de Lei Nº 020/2.020 – Abre crédito suplementar por conta da anulação 

de dotações no orçamento do Município de Piratuba para o exercício de 2.020, o qual foi 

aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem aos 

visitantes e a Deus por mais esta sessão. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 

declarar o Sr. 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 

1º de Setembro de 2.020. 
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