
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.100  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2.015. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às 18:00hrs reuniram-se os 

Senhores Vereadores na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Piratuba/SC sob 

caráter extraordinário, sob a Presidência da Vereadora  Sra. Marli Nadir Ubiali 

Buselato. 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 Extraordinária 

do dia 13/01/2.015. 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 as leituras das Correspondências a Presidente solicita a 

secretária que faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, 

Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de 

Contas do Projeto de Lei Nº 04/2.015 – Autoriza firmar convênio com a Associação dos 

Estabelecimentos de Hotéis e Similares. Após as leituras das Atas a Presidente coloca o 

projeto em discussão. O vereador Ivo diz ver que o projeto é importante para as 

entidades que organizam o Kerb, como a associação de hotéis e a comunidade 

evangélica que estão envolvidas no kerb e um exemplo é em Linha Serraria e Mariano 

que também não conseguem fazer o kerb sem ajuda do poder público, mas também não 

da para deixar de ressaltar aqui a falha, do seu modo de ver, uma falha grave da 

administração, pois não preveu  durante o ano de dois mil e quatorze, sendo que esse 

recurso já deveria ter sido aprovado, então que para o próximo ano se antecipe esses 

projetos para não dar problema e vir tudo para ultima hora, e como são anos e ano de 

kerb não poderia ter acontecido dessa forma aí, mas no mais é favorável. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira e única votação o 

qual foi aprovado 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 14 de Janeiro de 

2.015. 
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