
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.268  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2.018. 

 

 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, 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. Altair de Azeredo. 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 à 

assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 02/10/2.018. 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 à assessora que 

faça a leitura das correspondências. DE DIVERSOS: Ofício da Celesc – Resposta ao 

Ofício CV/138/2.018 – que encaminha a Moção de Apoio Nº 02/2.018, Ofício Nº 

29/2.018 da Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL – Resposta Ofício CV/142/2.018, 

Ofício Nº 0409/2.018 – do Ministério Público Santa Catarina – Assunto: Palestra de 

apresentação da nova fase do Programa Saúde Fiscal dos Municípios aos representantes 

dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense. DO 

EXECUTIVO: Ofício Nº 191/2.018 – Encaminha Leis 1.475/2.018, 1.476, 1.477/2.018 

e Decretos Nº 1.026 e 1.027/2.018, Mensagem Nº 044/2.018 – do Projeto de Lei Nº 

038/2.018 – Abre crédito suplementar por conta da anulação de dotações no orçamento 

do Município de Piratuba para o exercício de 2.018, Mensagem Nº 045/2.018 – do 

Projeto de Lei Nº 039/2.018 – Abre crédito suplementar por conta da anulação de 

dotações no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Piratuba para o exercício de 

2.018. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão o Projeto 

de Lei Nº 35/2.018 – Autoriza o Poder Executivo de Piratuba a firmar Convênio com o 

Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 

para execução de serviços de Bombeiros. Não havendo nada a discutir o Presidente 

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

PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes e a 

Deus por esta sessão. O vereador Luiz pede a secretária que faça um requerimento ao 

Presidente para fazer uma homenagem aos ex-vereadores de Piratuba, esteve 

conversando com a assessora para ver uma forma de como fazer, porque todos esses ex-

vereadores prestaram serviço para esse município e está na hora de fazer um 

reconhecimento e uma homenagem a eles, então escolher uma data e fazer. A vereadora 

Claudia diz querer deixar os parabéns para todas as crianças pela passagem do dia das 

crianças que será no dia doze de outubro, também dia da Nossa Senhora Aparecida, um 

dia importante para o Brasil como um todo porque ela é a Padroeira do Brasil e deixar  



 

 

 

os parabéns já aos professores pela passagem do dia do professor que é no dia quinze de 

outubro, pelo trabalho que desenvolvem no nosso município. O Presidente também 

cumprimenta a todos e agradece a presença. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 

a declarar a Sra. 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 

09 de Outubro de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


