
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.297  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2.019. 

 

 

Aos onze dias do mês de junho 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 

04/06/2.019. 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 39/2.019 – da Secretaria de Saúde e Assistência Social – Resposta Ofício 

CV/106/2.019, Ofício do Senhor Alisson de Oliveira – Solicitação de Uso da Palavra. 

DO EXECUTIVO: Ofício Nº 142/2.019 – Encaminha Leis, Mensagem Nº 20/2.019 – 

do Projeto de Lei Complementar Nº 06/2.019 – Altera redação do artigo 9º da Lei 

Complementar 088/2.017, de 13 de dezembro de 2.017, que dispõe sobre a 

regularização de construções irregulares e clandestinas e dá outras providências, 

Mensagem Nº 21/2.019 – do Projeto de Lei Complementar Nº 007/2.019 – Revoga a  

Lei Complementar 72/2.015, de 15 de julho de 2.015, e suas alterações, que dispõe 

sobre o parcelamento do solo para fins urbanos, na zona rural, na forma de condomínios 

horizontais, loteamentos de chácaras de lazer e recreio e condomínios empresariais para 

uso comercial, logística e serviços e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 21/2.019 – Solicita instalação Pública no prolongamento da Rua 13 de 

Março, no Balneário – da vereadora Claudia Jung, Indicação Nº 22/2.019 – Solicita 

pintura das lombadas da Rua Primeiro de Maio – do vereador Jhonatan Spricigo, 

Indicação Nº 23/2.019 – Solicita colocação de um Altar Móvel na Casa Mortuária – da 

vereadora Marli Buselato, Indicação Nº 24/2.019 – Solicita melhorias na Escola de 

Lageado Mariano – do vereador Evelásio Vieira. Em seguida tivemos o Uso da Palavra 

pelo Senhor Alisson de Oliveira, conforme solicitação. ORDEM DO DIA: Após as 

leituras o Presidente coloca em discussão e votação a Indicação Nº 21/2.019 – da 

vereadora Claudia Jung, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente 

coloca em discussão e votação a Indicação Nº 22/2.019 – do vereador Jhonatan 

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

discussão e votação a Indicação Nº 23/2.019 da vereadora Marli Buselato a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão e votação a 

Indicação Nº 24/2.019 – do vereador Evelásio Vieira a qual foi aprovada por  



 

 

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

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, 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 11 de Junho de 2.019. 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva                                      Altair de Azeredo   
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