
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.325  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2.020. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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. Jhonatan Spricigo. 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 11/02/2.020. 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: Requerimento Nº 065/2.020 – 

Deputado Fernando Krelling, Requerimento Nº 080/2.020 – do Deputado Padre Pedro 

Baldissera, Requerimento Nº 073/2.020 – do Deputado João Amin, Requerimento Nº 

066/2.020 – do Deputado Milton Hobus, Requerimento Nº 055/2.020 – da Deputada 

Paulinha, Requerimento Nº 052/2.020 – do Deputado José Milton Scheffer, 

Requerimento Nº 085/2.020 – do Deputado Fabiano da Luz. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 03/2.020 – Solicita melhorias na Quadra no Parque de Exposições – da 

vereadora Marli Buselato, Indicação Nº 004/2.020 – Solicita lombada no Asfalto que liga 

ao Lageado Mariano, atrás do Posto de Combustível Fontana – da vereadora Marli 

Buselato, Indicação Nº 05/2.020 – Solicita que seja feita uma Passarela de Metal para 

Pedestres, pelo lado de fora da Ponte Adolfo Heinz, que liga Piratuba ao acesso à Capinzal 

– em nome de todos os vereadores, Indicação Nº 06/2.020 – Solicita que seja pago 

insalubridade para todos os funcionários da área da Saúde – do vereador Jhonatan 

Spricigo, Indicação Nº 07/2.020 – Solicita asfaltamento na Rua Emilio Luiz Freitag – do 

vereador Jhonatan Spricigo, Indicação Nº 08/2.020 – Solicita limpeza no Cemitério 

Municipal – da vereadora Marli Buselato. - ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em discussão e para votação a Indicação Nº 03/2.020 – da vereadora 

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

discussão e para votação a Indicação Nº 004/2.020 – da vereadora Marli Buselato a qual 

foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

05/2.020 – em nome de todos os vereadores, a qual foi aprovada por unanimidade. Após 

o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 06/2.020 – do vereador Jhonatan 

Spricigo, a qual foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão a 

Indicação Nº 07/2.020 – do vereador Jhonatan Spricigo a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão e para votação a Indicação Nº 

08/2.020 – da vereadora Marli Buselato a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida  



 

 

 

o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 001/2.020 – Abre crédito especial 

no orçamento do exercício de 2.020 e dá outras providências. Após a discussão o 

Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 02/2.020 – 

Autoriza pagamento de despesas de exercícios anteriores. Após a discussão o Presidente 

coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após o 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 04/2.020 – Ratifica as alterações no 

Protocolo de Intenções consubstanciado no Contrato de Consórcio Público da Agência 

Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), e dá outras providências. Após as 

discussões o Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 

005/2.020 – Autoriza o Poder Executivo a ceder servidor(a) Municipal ao Estado de Santa 

Catarina e dá outras providências. Após as discussões o Presidente coloca o projeto para 

sua segunda 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 Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Meio Ambiente e 

Agricultura do Projeto de Lei Nº 006/2.020 – Abre crédito suplementar por conta da 

anulação de dotações no orçamento do Município de Piratuba para o exercício de 2.020. 

Após as leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. Após as discussões o 

Presidente coloca o projeto 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  17 de Fevereiro de 

2.020. 

 

Jhonatan Spricigo                                            Altair de Azeredo   

Presidente                                                          Vice – Presidente            

 

 

Luiz Henrique da Silva                                    Evelásio Vieira 

Primeiro Secretário                                          Segundo Secretário                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 


