
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.433  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2.022. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, 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. Evelásio Vieira. 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 Secretária 

que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 06/06/2.022. Após a 

leitura coloca a mesma em discussão, não havendo nada a discutir coloca a 

mesma em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o 

Presidente solicita a Secretária que faça as leituras das Correspondências. 

DO EXECUTIVO: Decreto Nº 1.756/2.022 – Estabelece Ponto Facultativo 

e dá outras providências, Mensagem Nº 010/2.022 – do Projeto de Lei Nº 

08/2.022 – Autoriza o Poder Executivo de Piratuba a celebrar o primeiro 

termo aditivo ao convênio nº 074/2.018, firmado com o estado de Santa 

Catarina, por meio do corpo de bombeiros militar, para a execução de 

serviços de bombeiros, Mensagem Nº 011/2.022 – do Projeto de Lei 

Complementar Nº 03/2.022 – Dispõe sobre as alterações dos Anexos I e II 

da Lei Complementar nº 27/2.007, que dispõe sobre a reorganização e 

modernização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 

Piratuba, do quadro de pessoal e dá outras providências. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 013/2.022 – Solicita que seja arrumada a 

quadra do Bairro Verde e Construído Banheiro naquele local. – do vereador 

Luiz Gomes. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca para 



discussão e votação a Indicação Nº 013/2.022 – Solicita que seja arrumada a 

quadra do Bairro Verde e Construído Banheiro naquele local. – do vereador 

Luiz Gomes, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente 

coloca para discussão e segunda votação o Projeto de Lei Legislativo Nº 

01/2.022 – Dispõe sobre a Proteção às abelhas nativas sem ferrão 

(melíponas) e estímulo a polinização urbana e rural e cria o Projeto Jardins 

das Colmeias “Salve as Abelhas”, no município de Piratuba e dá outras 

providências, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente 

coloca em discussão e para segunda votação o Projeto de Lei Legislativo Nº 

02/2.022 – Declara de Utilidade Pública a Associação dos Servidores 

Públicos do Município de Piratuba – ASPUPI, o qual foi aprovado por 

unanimidade. 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 Junho de 2.022. 

 

Evelásio A. Vieira                                             Mareci Stempcosqui   

Presidente                                                          Vice – Presidente       

 

 

 

Gelci de Souza                                                   Luiz C. Gomes 

Primeira - Secretária                                          Segundo - Secretário                                                   


