
 

 

 

 

ATA Nº 2.320  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

 

 

Aos três 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 26/11/2.019. 

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 para 

programação comemorativa dos 45 anos da Companhia Hidromineral de Piratuba, Ofício 

Nº 1943/2.019 – da Caixa Econômica Federal – Comunicação de Liberação de Recursos, 

Ofício Nº 734/2.019 – da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do 

Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Convite da Escola Estadual Básica Carlos 

Chagas para a Solenidade de Formatura, Convite da Escola Reunida Professor Rodolfo 

Holeveger para Solenidade de Formatura e Encerramento das Atividades Escolares 2.019, 

Convite da Universidade do Contestado – UNC, para lançamento do Selo Comemorativo, 

Ofício Nº 277/2.019 – da Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Apoio a PEC 

15/2.015 – em defesa do Fundeb. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 35/2.019 – do 

Projeto de Lei Nº 026/2.019 – Autoriza o Pagamento de despesas de exercícios anteriores, 

Mensagem Nº 36/2.019 – 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, Ofício Nº 

259/2.019 – Resposta da solicitação sobre o Projeto de Lei Nº 22/2.019, Ofício Nº 

260/2.019 – Resposta da solicitação sobre o Projeto de Lei Nº 20/2.019. DO 

LEGISLATIVO: Moção de Aplauso Nº 08/2.019 – à Associação Haecon-Do de Piratuba 

– do vereador Luiz Henrique da Silva, Indicação Nº 042/2.019 – Solicita Patrolamento e 

Melhorias no acesso a Propriedade de Lori de Azeredo em Arroio Bonito. – da vereadora 

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

votação a Resolução Nº 15/2.019 – sobre alteração do Regimento Interno. Resolução que 

havia solicitado visto pela vereadora Mareci e foi alterada conforme solicitação de 

vereadores, a qual não foi aprovada pela maioria dos vereadores. Em seguida o Presidente 

coloca em discussão e votação a Moção de Aplauso Nº 08/2.019 – à Associação Haecon-

Do de Piratuba – do vereador Luiz Hnerique da Silva, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão e votação a Indicação Nº 042/2.019 

– Solicita Patrolamento e Melhorias no acesso a Propriedade de Lori Azeredo em Arroio  



 

 

 

Bonito, da vereadora Marli Buselato a qual foi aprovada por unanimidade. Após o 

Presidente solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura da Ata do Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto do Projeto de Lei Legislativo 

Nº 08/2.019 – Institui a Semana da Enfermagem 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. 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 020/2.019 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Piratuba para o 

exercício de 2.020 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, Orçamento, Finanças, 

Tributação e Controle de Contas e de Trabalho, Legislação Social, Defesa do Consumidor 

e Atividades Privadas do Projeto de Lei Nº 022/2.019 – Altera 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. 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 solicita ao primeiro-secretário que faça as 

leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis 

e Veto do 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. Após a leitura 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 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. Após a leitura 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 03 de Dezembro 

de 2.019. 

 

 



 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva                                      Altair de Azeredo   
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Jhonatan Spricigo                                           Marli Buselato 
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