
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.153  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2.016. 

 

 

 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 18:00hrs 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. Ivanete Medianeira Potrich. Esta 

verificando de que há quorum legal, conforme livro de presenças, invocando a proteção 

de Deus para que ilumine os trabalhos, dá por aberta a Sessão. Após a presidente 

solicita a secretária que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 05/04/2.016. 

Após a leitura coloca a mesma em discussão. Não havendo nada a discutir a Presidente 

coloca a ata em votação a qual foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: Após 

a Presidente solicita a secretária que faça as leituras da Ata do Parecer da Comissão de 

Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas e do Projeto de Decreto 

Legislativo Nº 01/2.016 – das Contas da Prefeitura Municipal – Exercício de 2.014. 

Após as leituras a Presidente coloca as Contas em discussão. O vereador Ivo diz lembrar 

que no ano passado aprovaram as Contas de 2.013 e também houve poucas restrições, 

lembra que teve duas, uma da ata do Conselho Municipal do Idoso e uma do Conselho 

de Alimentação Escolar, e considera-se muito pouco perante o Tribunal de Contas que é 

bastante criterioso e nas Contas de 2.014 do que estava lendo também teve cinco 

restrições ou recomendações, mas dessas cinco nada que fosse grave, que fosse para ser 

rejeitado contas, então o parecer do Tribunal de Contas é favorável a aprovação e se 

baseiam muito neles, apesar dos conselheiros serem pessoas que foram ex- políticos que 

estão lá, mas quem faz os relatórios são pessoas técnicas, contadores, administradores 

públicos que fazem esses pareceres e como o Tribunal entende que tem que ser 

aprovado, a sua posição também é pela aprovação das contas. O vereador Celso diz que 

também teve a oportunidade de participar das comissões, pois tinha sido convidado 

todos os vereadores para participarem, e diz ter acompanhado muitas contas e essas 

últimas contas são as que melhores que estão vindo de restrições e essas restrições são 

normais, sempre existiram e vão continuar existindo, mas quando eles aconselham a 

aprovação, já é um bom sinal para os vereadores também aprovarem e parabéns para  

administração. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca as Contas da 

Prefeitura Municipal – Exercício 2.014 em votação as quais foram aprovadas por 

unanimidade. 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 12 de Abril de 2.016. 



 

 

 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           

Primeiro Secretário                                           Segundo Secretário      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


