
 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.253  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2.018. 

 

 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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. Altair de Azeredo. 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 

assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 12/06/2.018. 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 à assessora que 

faça a leitura das correspondências. DO EXECUTIVO: Decreto Nº 976/2.018 – Dispõe 

sobre o expediente das repartições municipais em virtude da realização dos jogos da 

Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo9 de 2.018, e dá outras providências, 

Ofício Nº 113/2.018 – Encaminha Lei Ordinária Nº 1.468/2.018, de 18 de junho de 

2.018, Mensagem Nº 030/2.018 – do Projeto de Lei Nº 026/2.018 – Altera redação da 

Lei Municipal Nº 813/2.016 , de 27 de março de 2.016 e dá outras providências. 

ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente solicita a secretária que faça a leitura 

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

Projeto de Lei Legislativo Nº 004/2.018 – Institui a Semana Municipal de Combate à 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e dá outras providências. Após a 

leitura o Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Jhonatan diz que esse 

projeto é de sua autoria, seria um projeto da questão de prevenção contra a violência 

doméstica, principalmente contra a mulher e discutiram bastante nas comissões a 

respeito, trazendo alguns casos clássicos que a gente conhece, todo mundo tem certeza 

que conhece alguém ou já ouviu falar de alguém, principalmente mulheres que sofrem 

violência doméstica dentro de casa, muitas vezes partindo dos próprios companheiros. 

Esse projeto de lei então vem para tentar fazer uma campanha educativa já a partir das 

escolas, do posto de saúde, enfim de diversas formas para estar tentando dar uma inibida 

nessa situação da violência doméstica que é tão penosa, quanto para a mulher quanto 

para as pessoas que vivenciam junto toda essa questão da violência, que muitas vezes 

não é só física, não é só um tapa que machuca, as palavras podem ser que sejam muito 

mais duras do que uma violência física propriamente dita, ficaria até uma sugestão da 

vereadora Claudia nas comissões para estarem realizando essas palestras, essas 

situações aí o pessoal da assistência social, que acredita que tenha o treinamento  



 

 

 

adequado, enfim sabem lidar melhor com a situação e também é aonde esses casos vão 

bater primeiro, nas assistências sociais, nos setores de segurança, então vem com esse 

projeto tentar contribuir um pouco para estar prevenindo essas ações de violência 

doméstica, principalmente contra a mulher. A vereadora Claudia diz querer parabenizar 

o vereador pela iniciativa desse projeto de lei, acha que toda vez que a sociedade se 

preocupa com esses fatos, com essas coisas que trazem mal estar, que trazem violência, 

que trazem problemas para as famílias a gente da um passo a frente no bem estar da 

vida, das famílias, das pessoas, dos piratubenses e aqui principalmente da vida das 

mulheres, então tem que deixar aqui realmente esse elogio no trabalho do vereador em 

relação a isso, e incubido nessa linha de busca vários parceiros para que possam 

contribuir com o sucesso dessas atividades, para que ela não seja apenas uma data a 

mais que vai ter uma ou outra ação e que não vai ter um efeito como ela merece, então 

com certeza tendo a participação de assistentes sociais, psicólogos e o pessoal da 

segurança a gente consegue fazer um trabalho coordenado, um trabalho que é 

setorizado, mas que ele vai atingir as crianças no momento de formação, de 

personalidade, de caráter para que no futuro não sejam adultos que vão cometer esse 

tipo de situação, então é completamente a favor, vê apenas a importância desses outros 

setores estarem coordenando e chegando nas escolas já com um trabalho pré organizado 

para que o efeito final com certeza vai ser muito maior quando essa parceria acontecer, 

então o vereador está de parabéns pelo projeto. Não havendo mais nada a discutir o 

Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem aos visitantes e a 

Deus por mais esta sessão. A vereadora Claudia diz que gostaria de pedir um ofício a 

administração para que as bandeiras que ficam asteadas em frente a Prefeitura 

Municipal e também me frente ao Posto de Saúde que fossem trocadas, algumas delas 

estão rasgadas, estão bastante danificadas pelo tempo, desbotadas e até rasgadas, então 

quer pedir essa troca das bandeiras para que fique mais apresentável, para que fique 

mais bonito em frente aos prédios públicos com bandeiras novas. Quer também deixar 

um registro de parabenização a dois piratubenses que representaram Piratuba com 

notícias boas, infelizmente ultimamente Piratuba não tem tido muitas noticias boas na 

mídia inclusive estadual, mas temos duas boas notícias que já são da semana passada, 

mas não custa deixar aqui o registro, quer parabenizar ao Leandro Freitag que foi 

aprovado no concurso de Juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina e ele é um rapaz natural de Piratuba, foi aluno das escolas piratubenses, depois 

buscou estudar fora e hoje se coloca numa posição que merece os parabéns, merece o 

respeito, porque ele atinge esse patamar pelos próprios esforços, pela capacidade e pelo 

estudo, então que ele tenha muito sucesso e que venha cada vez mais a nos deixar nós 

Piratubenses orgulhosos no desempenho fora de Piratuba, de uma pessoa que saiu 

daqui, então parabéns ao Leandro. Quer parabenizar também a Ana Paula da Motta, a  



 

 

 

Ana Paula é funcionária pública, é auxiliar de creche, formada em pedagogia, 

especialista e ela está cursando mestrado na Unoesc e ela pode fazer a participação num 

Congresso Internacional na Espanha, representando a Unoesc, mas também 

representando um trabalho de pesquisa desenvolvido no Curso de Mestrado e esse tipo 

de coisa se consegue também pela dedicação, se consegue pela capacidade acadêmica, 

então são situações que deixam gente bem feliz de ver que a qualidade daquilo que se 

faz, Piratuba tem capacidade de ser mostrado inclusive a nível do Internacional, é uma 

pena que nos últimos dias algumas noticias ruins circularam em relação a Piratuba, mas 

quanto mais a gente puder divulgar aqui que é bom, acha que a gente tem que fazer 

também. Queria lamentar uma outra situação, vem acompanhando uma situação em 

relação a ambulância, já falou sobre isso aqui há algum tempo, que o posto de saúde 

estava sem ambulância, ela estava com problemas mecânicos, que estava dando suporte 

era as vezes a ambulância dos bombeiros e outras vezes a ambulância de Ipira, aí depois 

a ambulância voltou, trabalhou por algum tempo e agora parece que está coberta por 

uma lona na garagem, aguardando uma licitação para fazer o concerto e isso deixa a 

gente preocupada porque já faz há algum tempo que isso vem acontecendo, já faz uns 

dias porque, imagine para ter que licitar uma peça, isso tem que ter um tempo hábil, é 

uma pena e um risco porque nós temos aí um risco de um dia que aconteça alguma 

emergência e a ambulância de Ipira esteja ocupada e aí não se sabe o que vai ser feito, 

tomara que nada disso aconteça, mas é uma preocupação, então quer deixar aqui o 

registro da sua preocupação, sabe que já está havendo ações para melhorar, tem uma 

licitação em andamento, mas a lentidão na resolução desse problema em relação a 

ambulância preocupa um pouco a gente que é Piratubense e as pessoas vem comentar, 

vem contar, vem dizer e pedem que façam alguma coisa, mas está além da função do 

vereador, a função é contribuir com a administração, mas a execução das ações não é 

dos vereadores, então deseja que isso seja resolvido o mais rápido possível para não dar 

mais transtorno para a população piratubense. O vereador Alcides diz que gostaria de 

perguntar para o vereador Luiz que é presidente da comissão de orçamento se ficou 

acertado para passar as contas na próxima sessão. O vereador Luiz diz que tem noventa 

dias, aí entrou esse projeto aqui que é mais urgente, então seguraram. A vereadora Marli 

pede para que a secretaria faça um ofício encaminhando ao prefeito, perguntando o que 

foi feito, como anda, sobre o que foi aprovado aqui nessa casa sobre a associação 

protetores dos animais, porque aprovaram um projeto aqui e na época foi prometido, ia 

ser feito canil, na época até ficou de ajudar, de ir tratar, cuidar dos animais, só que até 

hoje não foi feito nada e a gente vê muitos animais na rua, principalmente os cachorros 

mexendo nos lixos e carregando os lixos nas portas das casas dos vizinhos e à vezes até 

por causa das crianças é perigoso os cachorros soltos, a gente não sabe se são bravos ou 

se são mansos, até lá perto da sua casa tem um cachorrão branco e preto, nem sabe de 

quem que é e ele avença nas crianças e está por lá e já que foi aprovada essa lei e existe  



 

 

 

já a associação, então quer pedir um ofício para o prefeito para ver que andamento que 

anda e o que eles pretendem fazer, porque deixar do jeito que está, acha que não dá, tem 

que tomar umas providências. O vereador Evelásio diz querer agradecer ao secretário de 

agricultura que já mandou o projeto, pois na sessão passada havia feito um pedido em 

relação a que pé andava o convênio de auxilio aos agricultores na parte de adubação e 

isso preocupa, quem é agricultor sabe que chega a época de adubar os pastos de inverno 

e todo mundo está esperando aquele incentivo que vem da prefeitura, então estavam 

sendo cobrado dos agricultores em relação a isso e agora já está encaminhado para a 

aprovação para auxiliar os agricultores com esse beneficio de adubação. O Presidente 

também agradece a presença de todos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 

declarar a Sra. 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 

19 de Junho de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


