
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.429  DA 19° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE MAIO DE 2.022. 

 

 

Aos dez dias do mês de Maio 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 03/05/2.022. 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. 

DE DIVERSOS: Convite da Câmara de Vereadores de Joaçaba – tratar 

assuntos relacionados ao Setor Oncológico e outros assuntos do Hospital 

Universitário Santa Terezinha – HUST. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 

007/2.022 – Solicita que seja realizado melhorias na Estrada que liga 

Zonalta/Uruguai – do vereador Luiz Gomes, Indicação Nº 008/2.022 – 

Solicita que seja realizado um estudo, viabilidade de ampliação de uma área 

para recreação e realização das Aulas de Educação Física na Escola Amélia 

Poletto Hepp – da vereadora Gelci Terezinha de Souza, Projeto de Lei 

Legislativo Nº 001/2.022 – Dispõe sobre a Proteção às abelhas nativas sem 

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

Jardina das Colmeias “SALVE AS ABELHAS”, no Município de Piratuba 

e dá outras providências. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente 

coloca para discussão e votação a Indicação Nº 007/2.022 - Solicita que seja  



 

 

realizado melhorias na Estrada que liga Zonalta/Uruguai – do vereador Luiz 

Gomes, a qual foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente coloca em 

discussão e votação a Indicação Nº 08/2.022 - Solicita que seja realizado um 

estudo, viabilidade de ampliação de uma área para recreação e realização das 

Aulas de Educação Física na Escola Amélia Poletto Hepp – da vereadora 

Gelci Terezinha de Souza, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida 

o Presidente coloca em discussão e para sua segunda votação o Projeto de 

Lei Complementar Nº 002/2.022 – Regulamenta o exercício das atividades 

de Agente de Combate às Endemias, e dá outras providências, o qual foi 

Rejeitado por unanimidade. Após tivemos a Palavra Livre. 

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 10 de 

Maio de 2.022. 
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