
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.270  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2.018. 

 

 

Aos trinta 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 16/10/2.018. 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: Convite para Congresso Estadual 

de Vereadores – UVESC, Ofício Nº 2032/2.018 – Da Superintendencia Regional Oeste 

de Santa Catarina d Caixa Economica Federal, Ofício da Celesc Distribuição S.A – 

Resposta Ofício CV/138/2.018. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 198/2.018 – Encaminha 

Lei 1.478/2.018, Mensagem Nº 047/2.018 – do Projeto de Lei Nº 040/2.018 – Altera e 

insere dispositivo à Lei 1.468, de 15 de junho de 2.018, que disciplina sobre o 

estacionamento de ônibus, micro-ônibus, Motorhomes, trailers, caminhões e carretas, e 

dá outras providências, Mensagem Nº 046/2.018 – do Projeto de Lei Complementar Nº 

007/2.018 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo extrajudicial para 

recebimento de créditos em fase de ação de execução judicial, de forma parcelada e dá 

outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 24/2.018 – Solicita melhorias 

na estrada de acesso a Propriedade de seu Neri, aonde vai para a Propriedade do seu 

João Schiavini até a propriedade do seu Levino. – do vereador Evelásio Vieira. 

ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

24/2.018 – do vereador Evelásio. O vereador Evelásio diz que na verdade essa estrada já 

foi patrolada na semana passada, eles estiveram com o maquinário naquela região ali e 

já deram uma ajeitada na estrada, então já não tem mais necessidade da aprovação dessa 

indicação, mas já que foi feita, é uma melhoria que foi citado três moradores, mas tem 

sete moradores naquela linha, é uma linha bem grande, mas acha que já foi 

providenciada a melhoria naquele acesso. O vereador Luiz Gomes diz que esteve lá 

domingo, pois o seu João Schiavini estava de aniversário e a estrada foi arrumada, até 

achou que o vereador iria retirar a indicação, pois lá está pronto, foi feito e ficou bom. 

Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca a indicação em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida Presidente coloca em discussão o 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. Não havendo 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 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. Não havendo 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 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. Não havendo 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 Legislativo Nº 

005/2.018 - Dispõe sobre a capacitação dos servidores municipais dos Centros 

Municipais de Educação Infantil – CMEIs e Escolas Municipais, para a prestação de 

primeiros socorros. Não havendo 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 Legislativo Nº 01/2.018 – Dá nova redação ao Artigo 26 da 

Lei Orgânica Municipal do Município de Piratuba, Estado de Santa Catarina, com a 

emenda aprovada. Não havendo nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua 

segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os 

vereadores agradecem a presença dos visitantes e a Deus por esta sessão. A vereadora 

Claudia diz querer deixar aqui os parabéns a todas merendeiras, a todas serviços gerais 

que trabalham no município, nas escolas municipais principalmente e fazem as 

merendas para os alunos nossos, então quer deixar os parabéns porque hoje é dia trinta, 

é o dia da merendeira e o trabalho delas merece o nosso reconhecimento. Também quer 

comentar que participou da inauguração da biblioteca do Servir no sábado e ela está 

aberta ao público lá na rodoviária e todos que tiverem interesse e gostarem, passem por 

lá, aproveitem, olhem, façam doações, ou retirem os livros, é uma iniciativa muito 

interessante que vai colocar esse espaço bem democrático acesso para todos, tem 

materiais para crianças, para adultos, tem vários assuntos lá e merece o nosso 

reconhecimento a atitude do lions de tomar essa iniciativa e agradecer a todos 

apoiadores que colocaram um pouquinho do seu trabalho nessa atividade que está 

acontecendo. Gostaria também de pedir que fosse enviado um ofício ao setor 

responsável da prefeitura sugerindo que fosse colocado um guarda corpo na ponte  que 

liga o município de Piratuba e Ipira nos dois lados onde tem o lugar para os pedestres, e 

é uma sugestão para que seja feito um estudo de viabilidade e buscado o setor 

responsável para que seja colocado o guarda corpo ali para dar um pouco mais de 

segurança para os pedestres que passam ali e ao mesmo tempo uma segurança para os 

motoristas porque evita que as pessoas procurem atravessar no meio da ponte, de 

repente tendo o guarda corpo isso traz um pouco mais de segurança. O vereador 

Jhonatan diz que nessa semana tiveram uma notícia muito boa, a partir de ontem, a  



 

 

 

noticia que vai ser licitado alguns asfaltos no nosso município, os quais havia feito uma 

indicação através da bancada da situação, que é o da Rua Boa Vista e da Rua das Flores 

e também vai ser feito a Rua Paraná, a Rua Campos Novos e Rua Caxias, então deixar 

os parabéns já registrado aí para toda administração, principalmente secretário Joelson e 

o Prefeito Bile e também assinaram hoje de manhã a ordem de serviço da creche nova, 

aquela que já haviam comentado que a licitação era de um milhão e novecentos e caiu 

para um milhão e meio aproximadamente o custo da obra e também auxiliar na questão 

da educação de nosso município, deixar os cumprimentos a secretária Magrit e também 

ao Prefeito Bile. Também quer deixar uma sugestão que passou o Outubro Rosa e não 

vimos nem um prédio público iluminado, nem aquele Piratuba ali na praça, iluminado 

com a cor Rosa, porque normalmente é feito esse tipo de trabalho para dar um 

incentivo, então mandem um ofício por favor para a secretaria de administração pedindo 

para já que vem o novembro azul, então que troquem essas iluminações, fica uma coisa 

temática, fica interessante, fica bonitinho  e dá um incentivo a mais quanto a campanha 

do Novembro Azul, então trocar essa iluminação refletiva que fica no lado de fora dos 

prédios púbicos e colocar numa cor azul. O vereador Luiz Henrique solicita a secretária 

que encaminhe um ofício para a SDR de Concórdia solicitando a roçada da Br – 153 até 

Ipira, pois tem reclamações de ônibus que andaram quebrando os espelhos e refletores, 

então quer solicitar essa roçada. 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 30 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  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


