
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.269  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2.018. 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 09/10/2.018. 

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. DE DIVERSOS: Ofício Circular Nº 

09/2.018 – da UVESC. DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei Legislativo Nº 06/2.018 – 

Denomina Ponte Prefeito Eduardo Leopoldo Muller, a ponte sobre o Rio do Peixe, que 

liga os municípios de Piratuba/SC e Ipira/SC, no Distrito de Uruguai. ORDEM DO 

DIA: Após as leituras o Presidente solicita a assessora que faça as leituras das Atas dos 

Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento. 

Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 36/2.018 – Altera a Lei 

1.402/2.017, de 02 de junho de 2.017, que autoriza a realização de convênio 

intermunicipal, e dá outras providências. Após as leituras o Presidente coloca o projeto 

em discussão. Não havendo nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua 

primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente solicita a 

assessora que faça a leitura das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, 

Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de 

Contas do Projeto de Lei Nº 38/2.018 – Abre crédito suplementar por conta da anulação 

de dotações no orçamento do Município de Piratuba para o exercício de 2.018. Após as 

leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. Não havendo nada a discutir o 

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

unanimidade. Após o Presidente solicita a assessora que faça a leitura das Atas dos 

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

Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 39/2.018 – Abre crédito 

suplementar por conta da anulação de dotações no orçamento do Fundo Municipal da 

Saúde de Piratuba para o exercício de 2.018. Após as leituras o Presidente coloca o 

projeto em discussão. Não havendo nada a discutir o Presidente coloca o projeto para 

sua primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente 

solicita a assessora que faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de 

Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Educação e Cultura, Saúde e  



 

 

 

Assistência Social do Projeto de Lei Legislativo Nº 05/2.018 – Dispõe sobre a 

capacitação dos servidores municipais dos Centros Municipais de Educação Infantil – 

CMEIs e Escolas Municipais, para a prestação de primeiros socorros. Após as leituras o 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Luiz Henrique diz que esse é um 

projeto de sua autoria, de simples entendimento, mas ele tem um objetivo e finalidade 

de trazer mais segurança para as crianças nas escolas do nosso município e antes de 

trazer o projeto para apreciação aqui na casa e votação esteve conversando com o 

sargento, aonde lhe explicou e foi favorável a colocação desse projeto, onde eles estarão 

dando esse curso após a aprovação e também conversou com a secretária de educação 

para ver uma data possível para os professores fazerem esse curso e sobre o curso serão 

passadas noções básicas de primeiros socorros e sistemas de prevenção nas escolas, 

acha ser um projeto bem importante para as crianças, traz mais uma tranquilidade para 

os pais que estarão em casa e estarão sabendo que as crianças estarão sendo bem 

cuidadas e se acontecer algum imprevisto os professores saberão de que forma agir no 

momento até a chegada dos bombeiros, então pede a apoio dos colegas vereadores. Não 

havendo mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o 

qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente solicita a assessora que faça a 

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

e da Emenda Modificativa do Projeto de Lei Legislativo Nº 01/2.018 – Dá nova redação 

ao Artigo 26 da Lei Orgânica Municipal do Município de Piratuba, Estado de Santa 

Catarina. Após as leituras o Presidente coloca a emenda em discussão. Não havendo 

nada a discutir o Presidente coloca a emenda em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Presidente coloca o Projeto em discussão. A vereadora 

Mareci diz que esse projeto só vem a legalizar para os vereadores não terem o recesso 

no mês de julho que sempre tinha e deixar ele mais padrão para o final de ano, porque 

vão trabalhar até vinte de dezembro como quase todas as entidades, acha que isso só 

vem a legalizar a norma da câmara, não lhe vem a palavra certa, mas seria isso e é 

favorável. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto com a 

emenda para sua primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após o 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Resolução Nº 09/2.018 – Que visa alterar o 

regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Piratuba. Não havendo nada 

a discutir o Presidente coloca a resolução em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade.  PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos 

visitantes e a Deus por esta sessão. A vereadora Claudia diz que gostaria de parabenizar 

o grupo de mulheres, grupo de mulheres não, um grupo de cidadãos piratubenses, tem 

alguns homens também envolvidos nisso, que hoje a tarde promoveram a posse da 

diretoria da rede Feminina de Combate ao Câncer de Piratuba, o vereador Jhonny 

também esteve lá presente acompanhando, e hoje foi um dia de cerimônia, mas é um dia 

importante porque a rede feminina vem para prestar um trabalho muito importante, um  



 

 

 

serviço muito importante, voluntário aos pacientes de câncer e as suas famílias e 

principalmente trazendo um conforto, um apoio que pode ser na busca por exames, pode 

ser somente numa conversa amiga, uma visita, então participou hoje a tarde lá e quer 

deixar o registro parabenizando esse grupo que montou e dizer que pessoalmente fica a 

disposição também daquilo que for possível e estiver ao seu alcance para contribuir, 

pois já passou na sua família por câncer, e na época a rede feminina de Capinzal apoiou 

e tomara que elas aqui também consigam fazer esse atendimento e com certeza vão 

fazer e poder acalentar e dar um pouco mais de calma e tranquilidade para quem passa 

por essa dificuldade com a doença, então os parabéns mesmo pela iniciativa e desejar 

que o trabalho delas sejam muito bem feito e que atinjam as pessoas que precisam. A 

vereadora Mareci diz querer que seja enviado um ofício ao secretário de obras do 

interior, o seu Evando é o responsável para que coloquem umas lixeiras no cemitério 

para o pessoal não jogar aqueles lixo lá, porque o pessoal vai lá trocar as flores e vasos, 

e até acha que está quase tarde porque muita gente já fez esse trabalho, que seja 

colocado mais caixas de lixo, nem que seja só provisório e depois recolham de volta e 

levem para outro local, para eles não ficarem jogando por aí, queimando, entulhando 

valetas, principalmente em Zonalta, eles estão jogando tudo num mato ali para cima, e 

daqui a pouco vai cair tudo no asfalto lá em baixo e o pessoal está preocupado com isso, 

mas parece que a administração não está muito focada nisso, porque antes não viam 

ninguém recolhendo lixo, nem o caminhão não ia no interior, mas hoje o pessoal separa, 

ensaca o lixo direitinho, só que as vezes eles não estão tendo onde colocar esse lixo, 

então pede se puderem fazer o favor de colocar umas caixas lá no interior, 

principalmente nos locais dos cemitérios, vai amenizar bastante e preservar o meio 

ambiente. O vereador Jhonatan diz que hoje pela tarde juntamente com a vereadora 

Claudia estiveram no lançamento da rede feminina de combate ao câncer aqui de 

Piratuba e com certeza vai realizar um trabalho muito importante, principalmente na 

prevenção e no diagnóstico precoce também do câncer, acha que é um trabalho que vem 

a calhar muito e a gente que tem conhecidos e tem caso na família sabe da importância 

desse apoio mútuo num momento de dificuldade, já nesse sentido reforçar o convite 

para sábado às quatorze horas no centro de eventos o dia D do Programa Outubro Rosa, 

é importantíssimo a participação de todos os vereadores, porque são representantes da 

população, quem não vai está contando com alguém que represente eles e são os 

vereadores eleitos para isso. Aproveitar o momento e deixar um convite aqui do coletivo 

de mulheres do judiciário de Santa Catarina que estará promovendo no dia dezoito, 

quinta-feira, às 19:30 horas na câmara de vereadores de Concórdia uma palestra sobre o 

Ser Mulher nas relações de Trabalho, com a palestrante Viviane Araujo, que irá abordar 

toda a questão da inserção da mulher no trabalho, na política, do momento que se vive 

também, a questão das conquistas das mulheres, enfim todas essas questões para 

estarem discutindo, é um momento oportuno, já que é um mês dedicado a esse tipo de  



 

 

 

situação, acha importante, quem puder estar participando fica o convite. O vereador 

Eveásio pede uma indicação para que melhorem aquela estrada que da acesso, não sabe 

se tem nome, que entra no Neri e vai para o João Schiavini e vai até no Levino, está 

numa situação precária aquela estrada, então vai pedir para que façam um indicação 

para que arrumem aquilo lá, esteve lá no local e está um absurdo a situação daquea 

estrada. O Presidente também cumprimenta a todos e agradece a presença. 

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 16 de Outubro de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


