
 

 

 

ATA Nº 2.290  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE ABRIL DE 2.019. 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril 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 

16/04/2.019. 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 Campeonato de Bolão 23, Ofício Nº 06/2.019 do Tribunal 

de Contas de Santa Catarina. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 118/2.019 – Resposta do 

Ofício CV/072/2.019, Mensagem Nº 12/2.019 – do Projeto de Lei Nº 005/2.019 – 

Autoriza a realizar a transferência de recursos financeiros ao fundo de melhorias da 

polícia militar – FUMPOM e dá outras providências, Mensagem Nº 13/2.019 – do 

Projeto de Lei Nº 006/2.019 – Institui o programa de recuperação de créditos 

municipais, e dá outras providências, Mensagem Nº 014/2.019 – do Projeto de Lei Nº 

007/2.019 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo gratuito de concessão de uso 

com a Cooperativa de Pequenos Produtores de Piratuba ( COPPROPI), e dá outras 

providências.  DO LEGISLATIVO: Moção de Apelo Nº 03/2.019 – Em razão do 

Prejulgado 1.399, alterado pela decisão 916/2.017 que veda a administração pública a 

contratar serviços de Radiodifusão Comunitária. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em discussão e em votação a Moção Nº 03/2.019 a qual foi aprovada 

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 23 de Abril de 

2.019. 
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Jhonatan Spricigo                                           Marli Buselato 
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