
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.295  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE MAIO DE 2.019. 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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. Luiz Henrique da Silva. 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 

21/05/2.019. 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 Nº 0787/2.019 da Superintendência Regional Oeste de Santa Catarina da Caixa, 

Convite para Festas juninas das Escolas Municipais. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 

140/2.019 – Encaminha Balancetes ref. Mês de Abril de 2.019, Ofício Nº 139/2.019 – 

Resposta Ofício CV/078/2.019, Mensagem Nº 18/2.019 – do Projeto de Lei Nº 11/2.019 

– Autoriza proceder doação de bens à Associação de Pais e Professores da Escola 

Municipal Professora Amélia Poletto Hepp, e dá outras providências, Mensagem Nº 

19/2.019 – do Projeto de Lei Nº 12/2.019 – Abre crédito especial por conta do superávit 

financeiro apurado no balanço de 31/12/2.018 e por conta do excesso de arrecadação no 

valor de R$ 53.000,00. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 17/2.019 – Solicita que seja 

atualizado o Plano de Carreira dos Profissionais da área da Saúde. – da vereadora 

Claudia Jung. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão e 

votação a Indicação Nº 17/2.019 da vereadora Claudia Jung a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Presidente solicita ao primeiro-secretário 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 

08/2.019 – Autoriza distribuição de prêmios para agricultores do município na Festa do 

Agricultor e dá outras providências. Após as leituras o Presidente coloca o projeto em 

discussão e para sua primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após o 

Presidente solicita ao primeiro-secretário 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 10/2.019 – Altera cláusulas e 

condições do convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar do 

Estado de Santa Catarina, visando a realização de policiamento ostensivo motorizado 

por intermédio de guarnições de radiopatrulha da Polícia Militar. Após as leituras o 

Presidente coloca o projeto em discussão e para sua primeira votação o qual foi  



 

 

 

aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em discussão e após para 

votação o Regime do Projeto de Lei Nº 12/2.019 – Abre crédito especial por conta do 

superávit financeiro apurado no balanço de 31/12/2.018 e por conta do excesso de 

arrecadação no valor de R$ 53.000,00 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 28 de Maio de 2.019. 

 

Luiz Henrique da Silva                                      Altair de Azeredo   

Presidente                                                          Vice – Presidente            

 

 

 

Jhonatan Spricigo                                           Marli Buselato 

Primeiro Secretário                                          Segundo Secretário                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


