
 

 

 

ATA Nº 2.375  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2.021. 

 

Aos vinte e três dias do mês de março 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 16/03/2.021. 

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 

Associação Protetora dos Animais de Piratuba (APAP) – Solicitação de Uso da Tribuba 

na Sessão Ordinária do dia 06/04/2.021. ORDEM DO DIA: Após a Presidente coloca 

em discussão e para sua segunda votação o Projeto de Lei Nº 05/2.021 – Dispõe sobre a 

reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – CACS – FUNDEB, em conformidade com o Artigo 212-A 

da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2.020, o qual foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida a Presidente coloca em discussão e para sua Segunda Votação o Projeto de 

Lei Nº 06/2.021 – Dispõe sobre a desafetação de bem público e autorização de sua 

alienação, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida tivemos a Palavra Livre. 

Após a Presidente coloca que não haverá sessão na próxima terça-feira, pois já 

completamos as quatro sessões ordinárias do mês. 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 Março de 2.021. 

 

 

Marli N. U. Buselato                                         Evelásio Vieira   
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