
 

 

 

 

ATA Nº 2.321  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

 

 

Aos dez dias do mês de dezembro 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 03/12/2.019. 

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: Convite do CEJA, 

Convite da Câmara de Vereadores de Concórdia. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 

37/2.019 – do Projeto de Lei Nº 28/2.019 – Autoriza a Firmar Convênio com a Sociedade 

Beneficente Piratuba/Ipira, Mensagem Nº 38/2.019 – do Projeto de Lei Nº 029/2.019 – 

Concede revisão anual da remuneração dos Servidores Públicos do Poder Executivo, 

concede revisão anual dos servidores do Poder Legislativo, dos subsídios dos membros 

do Poder, detentores de mandato eletivo e secretários municipais do Município e dá outras 

providências. DO LEGISLATIVO: Moção de Aplauso Nº 09/2.019 – da Vereadora 

Claudia Jung – à Escola Amélia Poletto Hepp e homenageados, Moção de Aplauso Nº 

10/2.019 – da Vereadora Claudia Jung – à Escola Carlos Chagas e homenageados, Moção 

de Aplauso Nº 11/2.019 – da Vereadora Claudia Jung – à Escola Passinho Inicial e 

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

votação a Moção de Aplauso Nº 09/2.019 – da vereadora Claudia Jung a qual foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em discussão e votação a Moção de 

Aplauso Nº 10/2.019 – da Vereadora Claudia Jung a qual foi Aprovada por unanimidade. 

Em seguida o Presidente coloca em discussão e votação a Moção de Aplauso Nº 11/2.019 

– da vereadora Claudia Jung, a qual foi Aprovada por unanimidade. Após o Presidente 

coloca em discussão e para segunda votação o Projeto de Lei Legislativo Nº 08/2.019 – 

Institui a Semana da Enfermagem e dá outras providências, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão e para sua segunda votação o 

Projeto de Lei Nº 020/2.019 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Piratuba 

para o exercício de 2.020 e dá outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida o Presidente coloca em discussão e para sua segunda votação o Projeto de 

Lei Nº 022/2.019 – Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 917/2.007, de 27 

de junho de 2.007, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder vale alimentação 

aos servidores ativos, o qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente coloca em 

discussão e para sua segunda votação o Projeto de Lei Nº 023/2.019 – Autoriza o Poder  



 

 

 

Executivo a celebrar Termo Gratuito de Concessão de Uso com a Associação Rede 

Feminina de Combate ao Câncer de Piratuba (RFCCP) e dá outras providências, o qual 

foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão e para sua segunda 

votação o Projeto de Lei Nº 024/2.019 – Dispõe sobre o valor e pagamento de requisição 

de pequeno valor – RPV, expedida pelo Poder Judiciário, em face do Município de 

Piratuba, Estado de Santa Catarina, o qual foi aprovado 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 026/2.019 – Autoriza o pagamento 

de despesas de exercícios anteriores. Após as leituras o Presidente coloca o projeto para 

discussão e para sua primeira votação o qual foi aprovado 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 027/2.019 – Dispõe sobre a 

realização de despesas com eventos relacionados à Confraternização dos Funcionários 

relativa ao Dia do trabalhador e Festas de Natal/Final de Ano, 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. 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 10 de Dezembro de 2.019. 

 

 

Luiz Henrique da Silva                                      Altair de Azeredo   

Presidente                                                          Vice – Presidente            

 

 

Jhonatan Spricigo                                           Marli Buselato 
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