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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE ABRIL DE 2.018. 

 

 

Aos três dias do mês de abril 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 27/03/2.018. 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: Convite para Seminário sobre 

Legislação Previdenciária e Tributária Rural, Ofício de Liberação de Recursos, Ofício 

de Agradecimento do Centro de Educação Infantil Passinho Inicial, Convite para 

Abertura do Campeonato de Bolão. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 068/2.018 – 

Encaminha Leis Ordinárias 1.447/2.018, 1.448/2.018, 1.449/2.018 e 1.450/2.018, Ofício 

Nº 71/2.018 – Encaminha resposta do Ofício CV/031/2.018 – solicitação da vereadora 

Mareci Stempcosqui, Ofício Nº 72/2.018 – Encaminha resposta do Ofício CV/024/2.018 

– solicitação da vereadora Claudia Jung, Ofício Nº 73/2.018 – Encaminha resposta 

Ofício CV/044/2.018 – solicitação do vereador Jhonatan Spricigo, Ofício Nº 074/2.018 

– Resposta do Ofício CV/043/2.018 – solicitação da vereadora Marli Buselato, 

Mensagem Nº 18/2.018 – do Projeto de Lei Ordinário Nº 15/2.018 – Abre crédito 

especial por conta do superávit financeiro do exercício anterior no orçamento vigente de 

até R$ 141.480,00 e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei 

Legislativo Nº 03/2.018 – Institui a Semana Municipal de Conscientização do 

Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências, Indicação Nº 10/2.018 – 

Solicita que quando for liberada as camas de aviários para os agricultores, primeiro seja 

liberado às pessoas que não receberam no ano passado – do vereador Evelásio Vieira, 

Moção de Aplauso Nº 03/2.018 – Aos 20 anos do Programa PROERD, Projeto de 

Resolução Nº 12/2.018 – que visa alterar o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Piratuba. Após as leituras tivemos o Uso da Palavra pelo José Luiz 

Fontanela – da EPAGRI. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em 

discussão a Moção de Aplauso Nº 03/2.018. A vereadora Claudia diz que não da para 

deixar de falar, porque essa moção de aplauso foi proposta por todos os vereadores e 

temos que agradecer muito e parabenizar a Polícia Militar pela forma do trabalho do 

Proerd é desenvolvido. Acompanhou o Proerd como professora de turma alguns anos  



 

 

 

atrás, quando o Kaster era o instrutor aqui em Piratuba, então já faz algum tempo, mas 

hoje vê essa gurizada que naquele período passaram pela formação e graças a Deus 

muitos deles estão no caminho bom, a grande maioria deles estão num caminho bom, 

então é um trabalho que precisa ser feito, que precisa continuar e acredita que no que 

depender do município, no que depender da câmara de vereadores ou da própria 

sociedade pirtubense como um todo vai continuar, vê que é um momento de agradecer e 

parabenizar por todos esses anos de dedicação, parabenizar principalmente ao instrutor 

porque como foi mesmo comentado ele faz esse trabalho voluntariado, lembra do Kaster 

que precisava vir para fazer o trabalho na escola, mas ele também tinha todo trabalho de 

rua, todo trabalho que o próprio serviço de policial dele trazia, mas mesmo assim ele 

acompanhava e vinha lá no trabalho da escola também, depois o Claércio fez isso por 

um tempo, infelizmente acha que tivemos um ano ou dois que não aconteceu, aí depois 

a Fabiana veio e retornou todo esse trabalho, então vê que é um momento de reconhecer 

isso, para a sociedade piratubense, nós temos uma cidade pequena, mas que também 

precisa desse atendimento, de que apesar a gente não ter todos aqueles riscos que 

envolvem uma cidade grande, a questões na cidade pequena que também precisam ser 

atendidas e a gente não pode descuidar disso, então esse cuidado que a policia militar 

tem no trabalho preventivo que é muito melhor que aquele trabalho de depois ter que 

corrigir, com certeza a prevenção vai fazer toda a diferença, então é pelo bem de nossas 

crianças e pelo bem da sociedade, então diz em nome de todos que é para parabenizar, 

homenagear e agradecer pelo trabalho, que continuem e contando com  apoio dos 

vereadores tomara que tenhamos até novidades no futuro, que o Proerd possa crescer e 

se desenvolver, parabéns. O vereador Luiz Henrirque diz querer também parabenizar o s 

trabalho que é realizado em nossa cidade pela polícia militar, através do policial militar, 

o De Moura, Fabiana, Comandante Garcez que é do município de Capinzal e o seu 

professor de Proerd , o Kaster, também foi um aluno do Proerd, no meio de todos os 

vereadores acha que foi o único aluno do Proerd, teve a oportunidade de ter os 

ensinamentos do que era certo e do que era errado, na época, e jovem, pode dizer que 

foi muito bom, sabe também de todas as dificuldades que a Polícia Militar enfrenta, 

acompanha e conversa bastante com o De Moura sobre a falta de efetivo, falta de 

recurso, então sabe que não é fácil, como a Claudia comentou que ficou dois ou três 

anos parado, então não era por falta de vontade, e sim por falta de efetivo e pessoas, 

também tentaram ajudar de alguma forma ou de outra para que isso fosse aumentado, 

mas acabaram não tendo muito sucesso, mas o trabalho realizado pelo Proerd é 

excelente, então só temos que parabenizar e no que for possível estar poiando a polícia 

militar e dar os parabéns. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca a 

Moção em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente 

coloca em discussão a Indicação Nº 10/2.018 – do vereador Evelásio. O vereador 

Evelásio diz que fez essa indicação pensando no incentivo aos agricultores para que  



 

 

 

continuem produzindo cada vez mais alimentos dentro do nosso município e como é de 

costume sempre foi repassado um incentivo pela prefeitura em cama de aviário e no ano 

passado acabou ficando umas pessoas sem ganhar, então a indicação que fez é para que 

nesse ano se prosseguisse aquela lista que ficou parada no ano passado para que nenhum 

agricultor ficasse ou fosse prejudicado, mas esteve conversando também com o 

secretário e ainda não está definido se vai ser dada essa ajuda ou se vai ser contemplado 

os agricultores de outra forma os agricultores, mas da mesma forma se for com outra 

maneira que não seja com adubação química que siga essa lista de todos os agricultores 

que deixaram o nome na lista e que não foram beneficiados para que eles sejam os 

primeiros a ganhar para que eles não sejam prejudicado, é uma forma que a gente tem 

de incentivar o agricultor a produzir mais e tem que ser ajudado porque o agricultor vem 

passando por maus bocados, com grandes dificuldades e eles tem que ser ajudados e 

terem o apoio da administração, então por isso que fez essa indicação e pede o apoio 

dos colegas vereadores. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca a 

indicação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente 

coloca em discussão o Projeto de Resolução Nº 12/2.018 em discussão. A vereadora 

Mareci diz achar que é uma iniciativa muito boa esse projeto porque dai podem 

expandir o trabalho, deixar com mais clareza para as pessoas que precisam, que buscam, 

entender e participar, e de repente discutir, trazer alguma ideia, acha que é legal essa 

ideia, então é favorável ao projeto. Não havendo mais nada a discutir o Presidente 

coloca em votação o Projeto de Resolução o qual foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 013/2.018 – Autoriza 

realização e o fomento de programas projetos de fomento turístico e dá outras 

providências. A vereadora diz que esse projeto vai só somar para o nosso município, o 

pessoal que tem comércio, os hotéis, enfim acha que todo mundo ganha com isso, desde 

a agricultura, porque existe umas linhas de passeio turístico estendidas e durante o 

inverno que não tem muito movimento, vai ser bom, e já haviam discutido bastante 

sobre isso, acha que vai só somar e trazer benefícios para o nosso município. Não 

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

qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão o Projeto de 

Lei Complementar Nº 02/2.018 – Autoriza a concessão do direito de exploração dos 

serviços de telefonia e dados (internet), denominado Piratuba Digital à empresa 

vencedora de processo licitatório e dá outras providências. A vereadora Marli diz que 

havia pedido oficio sobre esse projeto e lhe mandaram o ofício, mas vai ver bem, 

porque onde pediu o memorial, não mandaram nada, e os valores, acha que todos os 

vereadores tem a tabela onde diz: areia média, seiscentos e noventa e um reais com 

oitenta e seis centavos, pedra brita nº 01 média, trezentos e quarenta e sete reais e 

oitenta e nove centavos, deve ser o metro porque não diz, só diz a quantia e o valor, o 

cimento, cento e trinta e um reais com cinquenta e cinco centavos e fora todos os preços  



 

 

 

de outras coisas que tem, isso é um absurdo, os colegas vereadores não viram, não 

leram o anexo, o total das despesas quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e 

setenta e quatro reais e trinta e dois centavos, isso é uma vergonha. Aí o valor que pediu 

no oficio eles não mandaram, só falaram que os valores serão baseados na tabela de 

valores da Sinap. O vereador Luiz Henrique disse que é baseado nessa tabela de preços 

da sinap porque é para ter um parâmetro de preço do que pode ser usado, não do que vai 

ser necessariamente usado, mas a empresa que ganhar a licitação, mas é baseado nessa 

tabela de valores para se ter um parâmetro de preços para o projeto, mas não 

necessariamente que vai ser usado tudo isso e nesses valores, vai ser feita uma licitação, 

e através da licitação com certeza os preços vão baixar, normalmente baixa, então 

provavelmente vai ser baixado os preços e não vai ser utilizado tudo isso, isso foi uma 

auditoria que foi feito nas torres, no sistema, tudo que tinha e aí foi colocado os preços 

través dessa tabela Sinap, é uma base que se tem, também se preocupou e aí procurou 

saber. A vereadora Marli diz que só que os valores que estão, e fala também da mão-de-

obra e no oficio fala que a mão de obra será que a empresa vencedora, mas no projeto 

não diz que vai ser a empresa vencedora. O vereador Luiz Gomes diz que pelo que leu a 

vereadora tem razão de estar preocupada, a mão de obra está ali aproximadamente 

noventa e nove mil e pelo que entendeu foi feito um estudo técnico da auditoria e no 

momento que fazer a licitação a prefeitura vai comprar esse material, e as brita não vão 

ficar nesse preço, porque vai ser licitado e aí vai cair, mas concorda da a vereadora se 

preocupar, pois também se preocupou, mas foi ver e o preço não vai ficar nisso aí, então 

é claro que a empresa que vencer vai dar a mão de obra, mas é favorável ao projeto. A 

vereadora Marli fala que ainda diz que essa empresa é ilegal, mas ela não é ilegal e vai 

provar que não é ilegal. O vereador Luiz Gomes diz que fala que a forma como a 

prefeitura está fornecendo é ilegal, vereadora. O vereador Alcides diz que já se 

manifestou contra na outra vez, na outra votação e foi buscar informações em outras 

prefeituras e até que veio uma boa explicação, dando as razões, entrou em contato coma 

prefeitura municipal de Tangará, porque lá participou da inauguração de duas torres que 

colocaram lá, isso já faz anos, ligou na prefeitura de Alto Bela Vista, na verdade elas 

terceirizaram esse serviço, acha que aqui está começando tudo meio escuro, porque eles 

até falaram que lá as torres são de patrimônio do município como aqui, então porque a 

prefeitura não reformou essas torres primeiro para depois terceirizar esse serviço, acha 

estranho, já votou outras vezes contra projetos do prefeito até da situação que era, não 

está aqui contra o prefeito, está aqui contra uma coisa que acha que não é certa, vai 

continuar votando contra, seu voto não vai fazer diferença, mas vai continuar votando 

contra. O vereado Evelásio diz concordar com o vereador Alcides, acha que estão 

atropelando um pouco acha que deveriam ter mais informações e até procurar saber 

como está funcionando em outros municípios, porque também esteve se informando e 

conversando diretamente com moradores de outros municípios e eles não estão  



 

 

satisfeitos com o atendimento dessas empresas de fora, então acha que deveriam 

primeiro tomar um conhecimento maior antes de assumirem um risco indevido. Não 

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

qual foi aprovado por cinco votos e os vereadores Claudia, Alcides, Marli e Evelásio 

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

Deus por mais esta sessão. O vereador Luiz Gomes parabeniza o trabalho que a Fabiana 

está fazendo e da sua parte do que precisarem estará aqui para contribuir. Parabéns, 

continuem, que Deus abençoe e que vocês nunca desanimem e sempre tenham essa 

persistência de seguir em frente. Da mesma forma a diretora do passinho Inicial ligou 

para o vereador perguntando se algum vereador quiser doar algum brinde é para deixar 

o nome para a secretaria para ela fazer a rifa. A vereadora Claudia diz que já comentou 

um pouco antes sobre o Proerd que foi um ponto alto aqui da nossa câmara de 

vereadores e agradecer aquela gurizada que já foi embora, mas é importante dizer que 

tudo que é feito através do Proerd, que é feito através dos serviços de educação e 

cultura, de qualquer natureza estende a atingir um público alto que são nossos alunos, 

são por eles que trabalha e é preciso lembrar deles, estender os cumprimentos a eles. 

Quer falar também da importância do Fontanela trazer as informações da EPAGRI 

novamente porque tiveram um perrengue bem sério no ano passado, felizmente hoje nós 

pudemos ouvir os números novamente, ouvir todo trabalho que é feito, mas de maneira 

efetiva o escritório da EPAGRI fechado durante um mês inteiro aqui em Piratuba, foi 

uma situação lamentável, felizmente por várias forças o escritório da EPAGRI voltou, 

chegou a ter sido feita a mudança, a pegar as coisas todas e levar embora, depois 

voltaram, foi até uma situação constrangedora, mas deu tudo certo e voltou, então foram 

mais de um mil e trezentas formas de atendimento, entre os atendimentos diretos, entre 

as visitas, entre os serviços prestados por eles, mais de um mil e trezentos, que seriam 

prestados por quem, caso o escritório da EPAGRI não estivesse ali, até porque eles 

fazem algumas ações que são específicas, somente o escritório da EPAGRI pode fazer, 

foram gasto vinte e dois mil quinhentos, foi um gasto, mas podemos chamar de 

investimento, que a prefeitura fez um convênio com a EPAGRI de vinte e dois mil e 

quinhentos reais e somente de subsídios que foram diretamente aos produtores foram 

mais de cento e vinte e oito mil, conforme aquilo que o Fontanela mostrou, então é um 

número que tem uma distância tão grande de vinte e dois para cento e vinte e oito que 

mostra a importância e o valor do escritório da EPAGRI estar no município e poder 

fazer o atendimento para os produtores, esse é o direto, fora o indireto que é todo aquele 

trabalho de assistência, aquele trabalho de formação que foi dado, então quer 

parabenizar a equipe da EPAGRI de Piratuba e dizer que foi muito satisfatório ver todo 

trabalho que foi desenvolvido no ano passado, apesar de um mês o escritório ter ficado 

fechado, mas da para ver que isso não diminuiu em nada a responsabilidade, a 

competência e o trabalho que foi realizado durante todo o ano e quem ganhou 

principalmente foram os agricultores, são eles que são atendidos, são eles que são  



 

 

beneficiados e era a eles e por eles que principalmente a sua bancada se uniu na defesa 

do escritório da EPAGRI estar em Piratuba e do convênio ser mantido, então hoje quer 

parabenizar e dizer que foi muito bom vê-los novamente aqui e tomara que não passem 

mais por situações como essa, acredita até que isso não aconteça porque esse ano já está 

tudo encaminhado, o secretário de agricultura está aqui e ele vem acompanhando isso, 

acredita que com uma sensibilidade maior até, com uma atenção maior, porque é um 

trabalho de parceria, um trabalho para todos os agricultores piratubenses. Gostaria 

também de comentar, deixar informado para todas as pessoas, por uma questão de 

curiosidade mesmo que essa semana, a partir de amanhã haverá um evento de formação 

para vereadores aqui, a cidade de Piratuba vai sediar um evento para a formação de 

vereadores do qual muitos dos vereadores estarão participando, até considerando o 

baixo custo do evento, não precisam viajar para lugar nenhum, não precisa de diárias, é 

possível buscar formação na nossa própria cidade e a nossa cidade tendo uma estrutura 

hoteleira e um centro de eventos que oferece condições de cidade grande, ela tem todas 

as possibilidades de sediar esse tipo de evento, então é importante que nós valorizemos 

isso, então já quer até agradecer ao presidente pela abertura, pois vão poder participar, 

então acha que é preciso pensar na busca da formação, mas também na valorização 

desses grandes eventos que vem para cá, porque eles trazem uma movimentação para a 

nossa cidade que é importante. Também quer fazer o pedido de um ofício para que fosse 

enviado para a prefeitura, pois pediu visto do projeto de lei 12/2.018 que tratava daquela 

produção cinematográfica no valor de quarenta e cinco mil na semana passada, então 

gostaria de pedir um ofício ao setor responsável pedindo se há um roteiro para esta 

produção, se há um roteiro, se há uma ideia do que será feito, porque uma produção em 

vídeo pode ter muitos viés, então gostaria de saber se há um roteiro e se há, que seja 

enviado aqui para a câmara, assim como outras atividades que envolvem convênios, elas 

tem um plano de trabalho, elas tem já um projeto anterior, então se nesse aqui há 

também que seja enviado então aqui para a câmara, de preferencia se for possível  até 

semana que vem, que é quando esse projeto volta a pauta. Gostaria também de saber se 

as comissões foram reorganizadas, já que o vereador Jhonny não está agora e era 

sempre ele que marcava as comissões, quando terão um encontro novamente. A 

vereadora Mareci diz novamente querer parabenizar o trabalho que a Policia Militar 

vem fazendo junto ao Proerd, com as escolas, junto com as administrações e dizer que é 

parceira, não lhe cansa de agradecer, porque isso com certeza muda a vida das pessoas, 

muda o olhar, muda aquele jeito de chegar, abordar e isso só contribui para o ser 

humano, porque as nossas crianças tanto precisam de uma atenção para tirar algumas 

dúvidas e eles estarão com as pessoas certas. Renova também o convite do costelão da 

Apae. O vereador Alcides diz que assistindo o vídeo do Proerd fica emocionado porque 

na verdade a polícia militar está aí para proteger nós, as nossas famílias, mas a coragem 

deles assumir, de educar os filhos da gente, na verdade não tem mais filhos que vão na 

escola, mas tem os netos, isso tem que fazer com o coração. Quando a Fabiana veio  



 

 

conversar com os vereadores semana passada em uma reunião, ela se emocionava, ela 

chorava, então dá par sentir que ela trabalha com o coração, isso é uma coisa muito 

importante para nós, porque a gente fala tanto mal dessas cidades grandes, que as 

crianças não tem oportunidade, a polícia tem que correr dos bandidos e nós aqui temos 

essa graça de Deus e a proteção deles e ainda ajudar a educar os nossos filhos, então 

estão de parabéns, que Deus abençoe, que Piratuba continue sempre assim que é o 

caminho, porque hoje a droga está correndo solta por aí, então é uma coisa muito 

importante na vida dessas crianças e para os pais, porque muitas vezes um pai larga um 

filho para a aula ou para um outro lugar e não sabe o que está acontecendo e aqui está 

ocupado, isso é importante. Também queria falar da reunião do hospital, que teve lá na 

troca de diretoria, foi eleita uma nova diretoria, foi feita a mesma prestação de contas 

que foi feita aqui, não lhe perguntem o nome de todos da diretoria porque não vai 

lembrar, eles ficaram até de mandar aqui para a câmara, com certeza daqui uns dias 

chega, esperamos que Deus abençoe eles para que continuem trabalhando como foi 

trabalhado na diretoria que acabou de entregar que era o Fontanela o presidente porque 

até já falou em outras ocasiões, o hospital é meia vida nossa, se a gente se sentir mal, 

vamos bater naquela porta ali, se for de dia ainda tem o posto, mas de noite e feriado é 

lá no hospital, então a gente depende do hospital, que a administração venha a fazer 

parceria com o hospital, venha um pouco mais com a mão aberta para que o nosso 

hospital venha cada vez trabalhar melhor. A vereadora Marli diz querer agradecer a 

policia militar que fez a explanação do Proerd, assistindo e olhando aqui a Moção que 

foi feita, que os vereadores aprovaram, a gente vê os números dos alunos que já 

frequentaram, já há quatorze anos que eles estão trabalhando aqui nos nossos 

municípios de Piratuba e Ipira, até se emociona no ver porque como eles explicaram 

aqui, as turmas da 5ª série hoje é uma das turmas que mais tem piazada que estão 

começando a crescer e não entendem as coisas, para eles tudo é fácil, quando o pai, a 

mãe ou um tio fala, eles acham que não e aí a policial fala, já é mais diferente, já 

prestam mais atenção e para os vereadores é um orgulho ver pessoas que se prontificam 

a fazer isso, como a Fabiana que tem um carinho enorme e todos os policiais, não tem 

como não aprovar uma moção dessas, no que precisarem está a disposição. A vereadora 

Sandra agradece ao convite que o vereador Jhonny lhe fez para assumir a câmara de 

vereadores durante dois meses no lugar dele, cumprimentar os colegas que batalharam 

junto nas eleições e depois se distanciaram e hoje estão juntos de novo, cumprimentar a 

policia militar pelo Proerd e dizer que está um pouco nervosa por assumir. Dizer que 

hoje Piratuba tem a primeria mulher em todos esses anos do PT representando aqui na 

câmara de vereadores, nunca teve uma mulher do PT durante todos esse anos aqui e 

nem quatro mulheres aqui na mesa também, é a primeira vez que Piratuba tem quatro 

mulheres na câmara de vereadores e a primeira vez que uma do PT representa Piratuba, 

no mais vai deixar para a próxima que vai ter mais coragem para falar. O vereador 

Evelásio diz querer parabenizar e agradecer a policia militar pelo trabalho que vem  



 

 

fazendo em prol das nossas crianças, falar da importância que isso traz para todos nós, 

incentivo ao bem da população, acha que isso é muito importante, desde já estar 

incentivando o jovem a ter uma ideia do que é certo e do que é errado, também deixar o 

seu apoio para tudo que for preciso, vai estar dando  apoio necessário para que se 

prossiga, que se expanda, que vá de repente para mais séries de alunos, para que abranja 

todo jovem antes deles estarem dentro da criminalidade, da marginalidade, que eles 

estejam consciente disso. Agradecer também a prestação de contas da EPAGRI, um 

órgão que acha que é muito importante para o nosso município, como é agricultor sabe 

muito bem dizer o que representa isso para a agricultura, além dos números que a 

vereadora Claudia colocou, pode dizer que o nosso município ganhou muito mais em 

produção também, pois foi beneficiado anos atrás com o apoio da EPAGRI, numa área 

de terra que produzia cinco mil litros leite hoje produz dez mil litros de leite, então 

dobrou sua produção em cima da mesma área, com o incentivo e com o apoio da 

EPAGRI, então acha que isso é muito importante, vem só a somar no nosso município, 

ajudar os agricultores a fazer de forma correta o manuseio e a aplicação das pastagens 

adequada para a produção, graças a Deus que continua no nosso município, depois de 

muito esforço, muita briga a EPAGRI voltou a atuar no nosso município e esperamos 

que ela permaneça por muitos e muitos anos dentro do município somando na 

agricultura. O vereador Luiz Henrique diz querer parabenizar mais uma vez a policia 

militar pelo trabalho a frente do Proerd, também toda segurança pública que 

desempenham em nosso município de Piratuba, que é excelente, a gente vê pelos 

números de assalto e outros que é um município seguro, esteve trabalhando num hotel e 

os turistas comentavam que é uma cidade que podiam passear a noite, que não tinha 

nada de estranho ou de assalto na rua, então isso é graças ao trabalho que desempenham 

em nosso município. Também quer aproveitar para marcar a reunião das comissões para 

segunda-feira, às 8:30 horas, como vice-presidente da comissão de constituição e 

justiça, na ausência do presidente que está afastado, então está convocando. O 

Presidente 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 

03 de Abril de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   
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