
 

 

 

 

ATA Nº 2.316  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2.019. 

 

 

Aos cinco dias do mês de novembro 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 22/10/2.019. 

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: Convite da 

Assembleia Legislativa – Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, Ofício de solicitação de 

Moção de Apelo e Audiência Pública – referente aos Correios, Ofício Nº 086/2.019 – da 

Secretaria de Saúde, Assistência Social e Habitação – Resposta Ofício CV/195/2.019.  

DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 028/2.019 – do Projeto de Lei Nº 019/2.019 – Abre 

crédito suplementar no Orçamento da Agricultura do Município, Mensagem Nº 029/2.019 

– do Projeto de Lei Nº 020/2.019 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de 

Piratuba para o exercício de 2.020 e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: 

Projeto de Lei Legislativo Nº 008/2.019 – Institui a Semana da Enfermagem e dá outras 

providências – do Vereador Luiz Henrique da Silva. ORDEM DO DIA: Após as leituras 

o Presidente coloca em discussão e votação o Regime do Projeto de Lei Nº 019/2.019 - 

Abre crédito suplementar no Orçamento da Agricultura do Município, o qual foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em discussão e para segunda votação 

o Projeto de Lei Nº 16/2.019 – Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária para o Exercício de 2.020 e dá outras providências, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão e para sua segunda votação o 

Projeto de Lei Nº 17/2.019 – Abre crédito suplementar por conta da anulação de dotações 

no orçamento do Município de Piratuba para o exercício de 2.019, 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 05 de Novembro 

de 2.019. 
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