
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.285  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE MARÇO DE 2.019. 

 

 

Aos doze 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 

07/03/2.019. 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. DO 

EXECUTIVO: Mensagem Nº 08/2.019 – do Projeto de Lei Nº 003/2.019 – Autoriza a 

realizar a transferência de recursos financeiros ao fundo de melhorias da polícia militar 

– FUMPOM e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 09/2.019 – 

Solicita pintura de faixa de Pedestres na Avenida Dezoito de Fevereiro – do vereador 

Evelásio Vieira, Indicação Nº 10/2.019 – Solicita que a administração municipal 

adquira Terreno da Família Luersen no Bairro Ulysses Guimarães para a construção da 

nova creche – da vereadora Marli Buselato. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em votação a Indicação Nº 09/2.019 – do vereador Evelásio Vieira a 

qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em votação a 

Indicação Nº 10/2.019 – da vereadora Marli Buselato a qual foi aprovada por seis votos 

e o vereador Nilson Luersen se absteve de votar. 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 da Emenda Apresentada ao Projeto de 

Lei Complementar Nº 05/2.019 – Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho 

Tutelar de Piratuba e dá outras providências. Após as leituras o Presidente coloca a 

emenda em discussão e após para votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida o Presidente coloca o projeto com a emenda em discussão e após 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 02/2.019 – Autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. 

Após as leituras o Presidente coloca o projeto em discussão na qual a vereadora Claudia 

Jung solicita visto do Projeto de Lei, o qual foi concedido pelo Presidente. Em seguida o 

Presidente solicita que o primeiro – secretário faça as leituras das Atas dos Pareceres  



 

 

das Comissões de Constituição. Justiça, Redação de Leis e Veto; Obras Públicas, 

Urbanismo, Serviços Públicos, Meio Ambiente e Agricultura e também da Emenda 

sugerida ao Projeto de Lei Legislativo Nº 001/2.019 – Dispõe sobre a Limpeza de 

Terrenos Baldios de Particulares. Após as leituras o Presidente coloca a emenda em 

discussão e após em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente 

coloca o projeto em discussão e após 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 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 12 de Março de 

2.019. 

 

 

Luiz Henrique da Silva                                      Altair de Azeredo   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

Jhonatan Spricigo               Marli Buselato   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


