
 

 

 

ATA Nº 2.371  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2.021. 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 16/02/2.021. 

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 

002/2.021 – do Projeto de Lei Nº 02/2.021 – Autoriza o Município de Piratuba ceder 

empregados públicos e servidores municipais da saúde à Beneficência Camiliana do Sul 

– Hospital São Francisco, para atuar nas dependências do hospital no reforço das equipes 

de tratamento de pacientes acometidos pelo coronavírus (COVID – 19) e dá outras 

providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 06/2.021 – Solicita colocação de Caixa 

Lixeira na Comunidade de Linha Hachmann – do vereador Altair de Azeredo. ORDEM 

DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão e para sua votação a Indicação 

Nº 06/2.021 – do vereador Altair a qual foi aprovada por unanimidade. Após a Presidente 

cede espaço para as comissões analisarem o Projeto de Lei Nº 02/2.021. 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 02/2.021. Após as leituras a Presidente coloca o Projeto 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 23 de Fevereiro de 2.021. 

 

Marli N. U. Buselato                                         Evelásio Vieira   

Presidente                                                          Vice – Presidente       

     

Mareci Stempcosqui                                       Jhonatan Spricigo  

Primeira Secretária                                          Segundo Secretário                                                   



 

 

 

 

 

 

 


