
 

 

 

 

ATA Nº 2.341  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE JUNHO DE 2.020. 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte, 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. Jhonatan Spricigo. 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 16/06/2.020. 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 do suplente de Vereador 

Senhor Adão Borba – solicitação de Uso da Tribuna. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 

017/2.020 – do Projeto de Lei Nº 015/2.020 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 

celebração de cooperação técnica com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá 

outras providências, Mensagem Nº 018/2.020 – do Projeto de Lei Nº 016/2.020 – Abre 

crédito suplementar por conta da anulação de dotações no orçamento do Município de 

Piratuba para o exercício de 2.020, Ofício Nº 087/2.020 – Encaminha Balancetes referente 

ao Mês de Maio de 2.020, Ofício Nº 090/2.020- Resposta da solicitação ao Ofício 

CV062/2.020. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 017/2.020 – Solicita que seja feita 

uma Lombada no final do Perímetro Urbano na Linha Diesel – da Vereadora Marli 

Buselato, Indicação Nº 018/2.020 – Solicita que seja feita uma lombada em frente a 

Verdurama Piratuba e a Mecânica Teixeira, onde temos a faixa de Pedestres. – do 

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

discussão e para votação a Indicação Nº 017/2.020 – da vereadora Marli Buselato a qual 

foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão e votação a 

Indicação Nº 018/2.020, do vereador Luiz Gomes a qual foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida o Presidente solicita ao primeiro-secretário que faça a leitura da Ata do 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto do Projeto de Lei 

Legislativo Nº 001/2.020 – Altera o artigo 4º da Lei Ordinária Nº 1.543/2.020, de 04 de 

junho de 2.020 – Define e regulamenta os benefícios eventuais no âmbito da política 

municipal de assistência social. Após a leitura o Presidente coloca o projeto em discussão 

e para primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente coloca 

em discussão e para sua segunda votação o Projeto de Lei Complementar Nº 02/2.020 – 

Altera dispositivos da Lei Complementar Nº 27/2.007, de 02 de Maio de 2.007, que 

Dispõe sobre a reorganização e modernização da estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal de Piratuba, Estado de Santa Catarina, do quadro de Pessoal e dá outras  



 

 

providências o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em 

discussão e para sua segunda votação o Projeto de Lei Nº 014/2.020 – Dispõe sobre a 

Política de Assistência Social do Município de Piratuba e dá outras providências, 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 

23 de Junho de 2.020. 

 

 

 

Jhonatan Spricigo                                            Altair de Azeredo   

Presidente                                                          Vice – Presidente       

     

 

 

Luiz Henrique da Silva                                    Evelásio Vieira 

Primeiro Secretário                                          Segundo Secretário                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


