
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.307  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2.019. 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 

20/08/2.019. 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 02/2.019 – do Movimento Democrático Brasileiro, Convite para Festa Na 

Comunidade de Linha Divisa, Ofício Nº 592/2.019 – Da Assembleia Legislativa de 

Santa Catarina, Ofício do Senhor Airtes Leder – Representante da Comunidade de 

Linha Divisa – Solicitação de Uso da Palavra em Sessão Ordinária. DO EXECUTIVO: 

Ofício Nº 193/2.019 – Encaminha Lei 1.513/2.019, Mensagem Nº 023/2.019 – do 

Projeto de Lei Nº 014/2.019 – Ratifica a Segunda Alteração e Consolidação do 

Protocolo de Intenções do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA 

e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 035/2.019 – Solicita que 

seja feito Estacionamento no terreno em que seria construída a Creche Municipal – do 

vereador Evelásio Vieira, Moção de Apelo Nº 07/2.019 – Para que crie Lei Municipal 

que estabeleça jornada de trabalho diferenciada a pai ou mãe, servidores públicos 

municipais efetivos, que possuam filhos, com grave deficiência mental ou física, cujos 

distúrbios no desenvolvimento biopsicossocial os levam a apresentar níveis de 

comportamento que exijam modificações ou adaptações para seu perfeito reajuste social 

e que requeiram atenção permanente. – do vereador José Celso da Silva.  ORDEM DO 

DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão e votação a Indicação Nº 

35/2.019 – do vereador Evelásio Vieira a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida o Presidente coloca em discussão e votação a Moção de Apelo Nº 07/2.019 – do 

vereador José Celso da Silva, 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 27 de Agosto de 2.019. 

 



 

Luiz Henrique da Silva                                      Altair de Azeredo   

Presidente                                                          Vice – Presidente            

. 

 

Jhonatan Spricigo                                           Marli Buselato 

Primeiro Secretário                                          Segundo Secretário                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


