
 

 

 

 

ATA Nº 2.299  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 2.019. 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 18/06/2.019. 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 Seminário da EPAGRI. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 

26/2.019 – Solicita pavimentação Asfáltica em Parte da Rua Leoberto Leal – do 

vereador José Celso da Silva, Indicação Nº 27/2.019 – Solicita alteração no Estatuto dos 

Servidores Públicos. – da vereadora Claudia P. Jung. ORDEM DO DIA: Após as 

leituras o Presidente coloca em discussão e para votação a Indicação Nº 26/2.019 do 

vereador José Celso da Silva a qual foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente 

coloca em discussão e para votação a Indicação Nº 27/2.019 da vereadora Claudia Jung 

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

o Regime do Projeto de Lei Nº 013/2.019 – Abre crédito especial no orçamento do 

exercício 2.019 e dá outras providências, o qual foi Rejeitado por unanimidade. Em 

seguida o Presidente solicita ao primeiro-secretário que faça as leituras das Atas dos 

Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Obras, 

Urbanismo, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Projeto de Lei Complementar Nº 

006/2.019 – Altera redação do artigo 9º da Lei Complementar 088/2.017, de 13 de 

dezembro de 2.017, que Dispõe sobre a regularização de construções irregulares e 

clandestinas e dá outras providências. Após as leituras o Presidente coloca o Projeto em 

discussão e para sua primeira votação o qual foi Aprovado por unanimidade. Após o 

Presidente solicita ao primeiro-secretário que faça as leituras das Atas dos Pareceres das 

Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Obras, Urbanismo, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente do Projeto de Lei Complementar Nº 007/2.019 – 

Revoga a Lei Complementar 72/2.015, de 15 de Julho de 2.015, e suas alterações, que 

Dispõe sobre o Parcelamento do solo para fins urbanos, na zona rural, na forma de 

Condomínios Horizontais, Loteamentos de Chácaras de Lazer e Recreio e Condomínios 

Empresariais para uso Comercial. Logística e Serviços e dá outras providências. Após 

as leituras o Presidente coloca o projeto em discussão e para sua Primeira Votação o 

qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente solicita ao primeiro-  



 

 

 

secretário que faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, 

Justiça, Redação de Leis e Veto e Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente do Projeto de Lei Nº 009/2.019 – Aprova Diagnóstico Socioambiental do 

Município de Piratuba, e dá outras providências. Após as leituras o Presidente coloca o 

Projeto para discussão e para sua primeira votação o qual foi aprovado 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 04/2.019 – Dispõe sobre a instalação de bloqueador de ar, 

mediante solicitação do consumidor, pelas empresas concessionárias do serviço de 

abastecimento de água no âmbito do Município de Piratuba. O parecer da Comissão é 

pela rejeição do Projeto, de acordo com o Parecer Jurídico. Em seguida o Presidente 

coloca em discussão o Parecer e para votação o qual foi aprovado por unanimidade e o 

Projeto foi arquivado. 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 

25 de Junho de 2.019. 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva                                      Altair de Azeredo   

Presidente                                                          Vice – Presidente            

 

 

 

Jhonatan Spricigo                                           Marli Buselato 

Primeiro Secretário                                          Segundo Secretário                                                   

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


