
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.157  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE MAIO DE 2.016. 

 

 

 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 18:00hrs reuniram-se os 

Senhores Vereadores na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Piratuba/SC sob 

caráter ordinário, sob a Presidência da Vereadora  Sra. Ivanete Medianeira Potrich. Esta 

verificando de que há quorum legal, conforme livro de presenças, invocando a proteção 

de Deus para que ilumine os trabalhos, dá por aberta a Sessão. Após a presidente 

solicita a secretária que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 03/05/2.016. 

Após a leitura coloca a mesma em discussão. Não havendo nada a discutir a Presidente 

coloca a ata em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a Presidente solicita 

a secretária que faça as leituras das Correspondências: DO EXECUTIVO: Ofício Nº 

073/2.016 – Encaminha Leis, Ofício Nº 074/2.016 – Resposta Ofício CV/026/2.016, 

Mensagem Nº 010/2.016 – do Projeto de Lei Nº 008/2.016 – Institui o Fundo Municipal 

do Idoso de Piratuba e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Resolução Nº 

08/2.016 de 09 de Maio de 2.016 – Dispõe sobre o Reajuste do vale-alimentação 

regulamentado pela Lei 1165/2.012. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente 

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

Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e 

Meio Ambiente do Projeto de Lei Complementar Nº 02/2.016 – Altera zoneamento de 

uso de solo urbano  da Rua  Uruguai, Rua Itapema, Rua São Joaquim e Rua das Flores. 

Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Ivo diz que 

tiveram a oportunidade de conversarem com o secretário Vianei que se faz presente que 

veio ontem por solicitação da comissão explicar o que seria esse projeto que não estava 

entendendo muito bem, mas acha que foi bem colocado e da forma como está sendo 

feita essa alteração, parece que é para melhorar a qualidade de vida de quem comprar 

um apartamento, são duas mudanças principais, já que no projeto fala das garagens, mas 

isto está na lei para juntar com o que aprovaram em dois mil e treze, então vai estar tudo 

nessa lei, mas as mudanças que a comissão tirou suas dúvidas são duas, a primeira é que 

qualquer parte aqui da área urbana pode se fazer uma área de lazer no último piso, se 

naquela região são dois andar, poderia fazer uma ocupação de quarenta por cento numa 

área de lazer, uma churrasqueira, enfim o que se puder fazer lá em cima e onde tiver 

sete da mesma forma, faz no oitavo quarenta por cento para que se possa ser utilizado, é 

uma forma para se fazer confraternização entre os que fazem parte do condomínio ou de 

forma individual, mas que possa ser utilizado, a outra também acha interessante é que 



até então poderia se fazer as paredes em cima das divisas dos lotes e no seu 

entendimento ficou até o segundo andar, pode colocar na divisa, porém a partir do 

terceiro andar vai ter que recuar um metro e meio para que haja ventilação, porque 

quem mora em um apartamento com parede sem janela, que acha que ninguém vai 

gostar de ter uma parede que não possa olhar para fora, enfim quem vai ao litoral já vê 

isso em todos os prédios, há um recuo a partir do segundo andar, aonde as salas 

comerciais não tem problema, onde que o segundo piso também não tem problema e a 

partir do segundo piso se recua um metro e meio, acha que isso vem ajudar a ventilação, 

umidade, pessoas que tem problema de alergia sabe que tem que ter um local bem 

ventilado e acredita que num primeiro momento pode até ter alguém que tenha alguma 

resistência, mas do jeito que há concorrência com apartamentos e vendas não tem 

duvida nenhuma que quem vai ter um apto para vender e há uma parede cega, ele irá ter 

dificuldade no futuro, com a concorrência e onde há uma parede com ventilação, que 

tenha um sol, que possa entrar na sala ou no quarto, enfim vai ser mais valorizado, então 

portanto é favorável ao projeto. O vereador Luiz diz também ser favorável e as 

comissões juntamente pediram para o secretário Vianei vir explicar, pois ficaram em 

dúvida, pois a assessora passou para os vereadores que para aprovarem essa emenda 

teria que passar pelo Conselho Municipal ou por audiência pública, então o secretário 

trouxe a ata da reunião do conselho municipal e da sua parte tinha algumas dúvidas de 

em relação algumas ruas e aí foi esclarecido, só ficou a Rua Primeiro de Maio, mas 

concorda com o secretário Vianei que para legalizar tem que fazer uma secundária, pois 

tem bastante problema, mas acredita que o próximo prefeito vai fazer o plano diretor 

que tem que ser feito, pois são sabedores que uma cidade turística mais de vinte anos 

não pode ficar sem ter o plano diretor e esse nosso já faz mais, mas esse projeto é bom 

para a cidade, por isso não pode votar contra, vota a favor. O vereador Alcides diz que 

não participou da reunião ontem com o secretário, mas o que o vereador Ivo colocou das 

garagens, metragens, do afastamento, parede cega no primeiro piso e a partir do 

segundo com afastamento, isso já estava no plano diretor que foi retirado dessa casa, no 

plano diretor novo estava, o secretário Vianei na época era vereador e já haviam 

colocado algumas emendas naquela oportunidade, então como o vereador Luiz falou o 

plano diretor pode até demorar, mas vai ver para essa casa, então já está seguindo mais 

ou menos o que estavam exigindo lá, então é favorável também. O vereador Celso diz 

que na verdade já foi cobrado por pessoas sobre esse projeto, então isso vem de acordo 

com o que as pessoas estão esperando. A vereadora Marli diz que como presidente da 

comissão sugeriu que o Vianei  viesse explicar, porque no projeto dizia algumas ruas da 

segunda casa até tal casa, então não entendem bem, mas agora ficou bem explicado e 

também colocou aonde pode ser construído prédios de dois, quatro e sete andares, ficou 

bem claro e é bom para os vereadores que quando as pessoas pedem aí sabem explicar o 

certo também. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua 

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

secretária 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 e da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 006/2.016- Abre crédito 

suplementar por conta de anulação parcial ou total de dotação orçamentária do 



orçamento vigente no valor de R$ 148.000,00 e dá outras providências. Após as leituras 

a Presidente coloca em discussão a emenda do projeto. Não havendo nada a discutir a 

Presidente coloca a emenda em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Ivo diz ser favorável ao projeto, a 

agricultura está passando por dificuldades com a falta de recursos, então aqui vem um 

recurso de cem mil reais e boa parte vem do fundo de cultura e claro que cultura é 

importante, representa bem o município, mas muitas vezes tem que se optar e optar 

muitas vezes é cortar de algum lugar, então saiu da cultura para investir na agricultura e 

a gente sabe que os agricultores também passam por umas fases, sempre necessitando 

de apoio público, então que bom que vem esses recursos, é favorável. Não havendo 

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

aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicita a secretária 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 007/2.016 

– Altera dispositivos da Lei Nº 742/2.005, de 25 de maio de 2.005, que instituiu e fixou 

tabela de diárias dos agentes políticos e ocupantes de cargos comissionados nos 

deslocamentos e afastamentos do município, à serviço da administração pública 

municipal e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Ivo diz ser favorável, vê que é bastante polêmica a questão das 

diárias, mas ainda é a forma legal que o Tribunal de Contas coloca, é até indicação 

desse órgão para que se pague diárias e não o ressarcimento de despesas, desde alguns 

funcionários da saúde que também se optou por esta forma aí, é lógico que com o passar 

dos anos e do tempo, muitas vezes os reajustes dos salários dos agentes públicos 

também ficou um pouco a cima do normal, um pouco acima do que deveria, então acha 

que é uma medida que nos tempos de hoje com toda crise que está aí, é uma medida que 

ajuda, desde um e meio a sete por cento, que há uma redução conforme o local que se 

vai, essa redução serve para secretários, diretores e também prefeito e vice-prefeito e 

também acha que é uma boa medida para a câmara também fazer a redução das diárias, 

então é favorável a essa redução. O vereador Luiz diz que também é favorável, pena que 

o prefeito não fez no inicio do mandato, porque quando é para reduzir, é para realmente 

reduzir gastos, e os vereadores já fizeram um acordo que irão fazer uma resolução para 

abaixar a diária, mas irão abaixar para o próximo mandato, porque foi votado antes da 

eleição o valor para os vereadores, então acha que para o próximo tem que abaixar, e o 

prefeito deveria ter baixado no inicio do mandato. Não havendo mais nada a discutir a 

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

unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão a Resolução Nº 08/2.016.  

 

PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes e a 

Deus por mais essa sessão. 

 

 



 A vereadora Ivete deseja as mães aqui da câmara, as esposas dos vereadores e para 

todas as mães de Piratuba e região um Feliz Dia das Mães. A vereadora Marli diz 

também querer homenagear as mães de nosso município, as mães aqui da câmara de 

vereadores e todas as mães. O vereador Ivo diz querer cumprimentar a ASPUPI que fez 

o jantar dos funcionários da prefeitura na sexta-feira e o próprio custo da janta não foi o 

município que bancou, foi a associação dos funcionários que tinha um caixinha onde 

cada funcionário desconta um valor simbólico por mês e também algumas promoções as 

vezes eles atendem a copa, então tem um caixinha onde dessa vez por força da 

legalidade da lei eleitoral o município não poderia bancar, então a associação pagou 

essa janta e não deixou de acontecer, e também cumprimentar a diretoria da ASPUPI 

que tem feito um belo trabalho, onde que nessa semana chegou o cartão de associado e 

com esse cartão em vários estabelecimentos há desconto nas compras, exemplo em 

posto de combustível, farmácia, mercado ainda não tem nenhum credenciado, mas com  

 

 

 

 

certeza vai ter mercado interessado, pois são mais de trezentas famílias que tem esse 

cartão, é um funcionário, mas quem compra é a família, então acha que quem ganha 

com tudo isso é o funcionário, mesmo porque no que a gente puder economizar nessa 

época de crise, então vai muito bem. A Presidente também deseja um Feliz dia das mães 

a todas as mães de nosso município e que Deus estenda sua mão sobre elas. 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 Maio de 2.016. 

 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              
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