
 

 

 

 

ATA Nº 2.293  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE MAIO DE 2.019. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de maio 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 

07/05/2.019. 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: Ofício Nº 132/2.019 – Encaminha Leis, Ofício Nº 133/2.019 – Resposta 

do Ofício CV/074/2.019, Ofício CV/134/2.019 – Encaminha Leis, Mensagem Nº 

16/2.019 – do Projeto de Lei Nº 009/2.019 – Aprova Diagnóstico Socioambiental do 

Município de Piratuba, e dá outras providências, Mensagem Nº 017/2.019 – do Projeto 

de Lei Nº 010/2.019 – Altera Cláusulas e Condições do convênio com o Estado de Santa 

Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, visando a realização de 

policiamento ostensivo motorizado por intermédio de guarnições de radiopatrulha da 

polícia militar. DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei Legislativo Nº 04/2.019 – Dispõe 

sobre a instalação de bloqueador de ar, mediante solicitação do consumidor, pelas 

empresas concessionárias do serviço de abastecimento de água no âmbito do Município 

de Piratuba. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão e 

para sua segunda votação o Projeto de Lei Legislativo Nº 003/2.019 – Revoga artigos da 

Lei Municipal nº 1.334/2.015, de 27 de novembro de 2.015, que Institui o Código 

Municipal de Limpeza urbana e atividades correlata, 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 14 de Maio de 

2.019. 

 

Luiz Henrique da Silva                                      Altair de Azeredo   

Presidente                                                          Vice – Presidente            

 



 

 

 

 

 

Jhonatan Spricigo                                           Marli Buselato 
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