
 

 

 

 

ATA Nº 2.284  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE MARÇO DE 2.019. 

 

 

Aos sete dias do mês de março 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 

26/02/2.019. 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: Requerimento Nº 109/2.019 – Deputado Ivan Naatz, Convite do Clube de 

Mães Alegria de Viver.  DO EXECUTIVO: Ofício Nº 68/2.019 – Encaminha 

Balancetes referente Janeiro de 2.019. DO LEGISLATIVO: Pedido de Afastamento do 

vereador Luiz Carlos Gomes, Convocação ao Primeiro Suplente Nilson Luersen, 

Requerimento do vereador Altair de Azeredo – para assumir lugar na Mesa Diretora, 

Indicação Nº 08/2.019 – Solicita Pintura no Meio-fio da Rua Independência – do 

vereador Jhonatan Spricigo. Após as leituras tivemos o Uso da Palavra pelo senhor 

Fontanela – representante da EPAGRI. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em votação o Requerimento do vereador Altair de Azeredo o qual foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em votação a Indicação Nº 

08/2.019 – do vereador Jhonatan Spricigo a qual foi aprovada por unanimidade. Após o 

Presidente coloca para segunda votação o Projeto de Lei Nº 01/2.019 - Abre crédito 

especial por conta do superávit financeiro apurado no balanço de 31/12/2.018 no valor 

de R$ 53.000,00, o qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente coloca para 

sua segunda votação o Projeto de Lei Complementar Nº 03/2.019 - Altera redação dos 

artigos 233 e 235 da Lei Complementar nº 065/2.015, de 02 de janeiro de 2.015, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piratuba, das 

Fundações Municipais, faz compilação de Leis, revoga Leis e dá outras providências, o 

qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca para sua segunda 

votação o Projeto de Lei Complementar Nº 04/2.019 - Altera redação dos artigos 35 e 

48 da Lei Complementar nº 066/2.015, de 02 de janeiro de 2.015, que dispõe sobre a 

alteração da estrutura da Lei Complementar Nº 28, de 02 de maio de 2.007 que Institui o 

Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Profissionais do Magistério Público do 

Município de Piratuba, Estado de Santa Catarina e dá outras providências, faz 

compilação de leis, revoga leis e dá outras providências, 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 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 07 de Março de 

2.019. 

 

 

Luiz Henrique da Silva                                      Altair de Azeredo   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

Jhonatan Spricigo               Marli Buselato   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


