
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.155  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2.016. 

 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 19/04/2.016. 

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: DE DIVERSOS: Ofício de 

Liberação de recurso, Convite para Jantar do dia do Servidor Público. DO 

EXECUTIVO: Mensagem Nº 08/2.016 – do 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, Mensagem Nº 

09/2.016 – 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. ORDEM DO 

DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Legislativo Nº 

02/2.016 – Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito Municipal do Município de 

Piratuba, Estado de Santa Catarina, para o mandato de 2.017 à 2.020 e dá outras 

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

segunda votação o qual foi aprovado sete votos e o vereador Sady Pereira da Costa 

votou contra. Após a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Legislativo Nº 

03/2.016 – Fixa os subsídios dos secretários municipais do município de Piratuba, 

Estado de Santa Catarina, para o mandato de 2.017 à 2.020 e dá outras providências. 

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

qual foi aprovado por sete votos e o vereador Sady Pereira da Costa votou contra. Em 

seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Legislativo Nº 04/2.016 – 

Fixa os subsídios do Presidente da Câmara e Vereadores do Município de Piratuba, 

Estado de Santa Catarina, para o mandato de 2.017 à 2.020 e dá outras providências.  

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

qual foi aprovado por sete votos e o vereador Sady Pereira da Costa votou contra. Após  



 

 

 

a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 01/2.016 – Dispõe 

sobre alteração da Lei Complementar Nº 072/2.015 que dispõe sobre o parcelamento do 

solo para fins urbanos, na Zona Rural, na forma de condomínios horizontais, 

loteamentos de chácaras de lazer e recreio e condomínios empresariais para uso 

comercial, logística e serviços e dá outras providências. Não havendo nada a discutir a 

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

unanimidade. Em seguida a Presidente solicita a secretária que faça as leituras das Atas 

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

Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 04/2.016 – 

Abre crédito suplementar por conta de anulação parcial ou total de dotação orçamentária 

do orçamento vigente no valor de R$ 37.633,68 e dá outras providências. Após as 

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

importante o município aplicar esses trinta e sete mil na saúde, sendo vinte e quatro mil 

e quatrocentos no São Francisco e treze mil e duzentos no nosso hospital aqui em 

Piratuba. Na sua opinião a saúde é o principal investimento do município, é só a gente 

precisar de um hospital que a gente vê o valor que tem, e a gente sabe sempre das 

dificuldades que o hospital de Piratuba tem em fechar sempre o ano, porque todo 

repasse é muito baixo, então esse valor veio em boa hora para conduzir normalmente o 

ano e o São Francisco acompanhava na semana passada que ele estava de uma certa 

forma ameaçando os municípios de não atender os plantões, emergências, se não tivesse 

um repasse de recursos e a gente sabe da importância do São Francisco quando acontece 

algo mais sério, é para lá que são encaminhados, pois lá tem mais médicos, mais 

aparelhos necessários para uma emergência, então é favorável e sem duvida nenhuma o 

município investe bem quando investe na saúde. Não havendo mais nada a discutir a 

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

unanimidade. Em seguida 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 Nº 005/2.016 – 

Ratifica a segunda alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio 

intermunicipal de gestão ambiental participativa do Alto Uruguai Catarinense- 

Consórcio Lambari, firmado em 25 de fevereiro de  2.016. Após as leituras a Presidente 

coloca o projeto em discussão. O vereador Ivo diz ver interessante o Consórcio Lambari 

abranger essas duas atividades, a primeira é o Licenciamento Ambiental que hoje se 

depende da Fatma e quem tem alguma árvore para derrubar perto de casa sabe que 

demora seis meses para vir o fiscal, além de ter que pagar, tem seus custos e suas taxas, 

mas muitas vezes a gente tem pressa e os fiscais não vem por falta de gente mesmo e o 

que está se propondo aqui é que o consórcio lambari, ele ter esses técnicos habilitados, 

isso na região da Amauc, provavelmente vai ser rateado entre os municípios esses 

profissionais para que possam fazer os licenciamentos e com certeza vai agilizar, porque  



 

 

 

é só dezesseis municípios e ficaria mais perto para ser cobrado e acha que não vai ter 

essa despesa para o município, tem a questão dos profissionais que tem que ser rateado, 

mas todas as multas ambientais que acontecem na região, ou seja de empresa, vai para 

este fundo que pode ajudar a gerar e pagar esses profissionais que com certeza vai 

agilizar para quem depende dos licenciamentos ambientais, desde o agricultor quando 

tem uma área para desmatar, fazer um açude, vai depender desses licenciamentos e vai 

agilizar. O SISBI/SUASA, quem está na área agrícola, na secretaria já faz dez anos que 

ouvem falar, que é a unificação do serviço de inspeção, tanto o SIM que é o serviço de 

inspeção municipal e o SIA que é o serviço de inspeção estadual e o SIF, serviço de 

inspeção federal, e o SISBI/SUASA seria unificar isso aí, porque quando se tem o SIM 

que é o caso dos laticínios aqui de Piratuba, só pode vender até aqui na ponte, passou da 

ponte não pode mais, então quer dizer que aqui ele presta, para o lado de lá já não 

presta, enfim é a lei que é assim e com a unificação isso poderia vender a nível de 

Brasil, é claro que muitas vezes as pessoas podem achar que vai ser nivelado por baixo 

essas exigências e não é, as exigências vão ser levadas pelo alto, pelas normas do 

ministério da agricultura o que não é tão simples, porém abre um campo para as 

empresas de laticínios muito grande, o MV, o Claiton Garcia que tem esses queijos de 

boa qualidade, com problemas para vender em Capinzal, Ipira, essa semana mesmo foi 

recolhido, então Deus queira que o SISBI/SUASA venha logo, que saia do papel para 

que essas agroindústrias possam aderir, possam ter esse sistema de inspeção que com 

certeza vai abrir um campo muito grande se isso vier acontecer, então seu voto é 

favorável ao SISBI/SUASA e que o consórcio lambari possa vir começar a fazer. O 

vereador Alcides diz que outro fato importante é sobre o licenciamento ambiental, 

porque hoje é uma dificuldade para quem quer fazer um plano de corte ou até mesmo 

aqui na cidade, várias vezes são procurado por pessoas que fazem pedido de licença 

ambiental para derrubar algumas árvores para poder construir e ficam um ano 

aguardando, então esse consórcio já está lá na SDR, fica bem mais fácil para trabalhar, 

essa é uma das grandes importâncias. O Consórcio lambari começou em dois mil e 

cinco, até o Fontanela deve estar lembrado, e o vereador diz lembrar que participava das 

reuniões, tinha um senhor Chileno que fazia as reuniões, então lembra que acompanhou 

por uns dois, três anos e depois não acompanhou mais. Não havendo mais nada a 

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

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

visitantes e a Deus por mais essa sessão. A vereadora Ivete deseja a todos os 

trabalhadores um Feliz dia do trabalhador que será no domingo. A vereadora Marli 

também deseja um Feliz dia do trabalhador e agradece ao Tiago pelo convite da janta, 

pois esse ano é a ASPUPI que irá realizar o jantar. O vereador Ivo solicita um ofício ao 

DMER para que façam o cascalhamento na propriedade do Eloir Bergamo, já teve a 

oportunidade de conversar e ele também já fez o pedido e até agora não foi atendido e  



 

 

 

tem problema na entrada, então está pedindo oficialmente para que venha a ser feito 

esse serviço, é pouca coisa, só um cascalhamento, porque estrada é um dever do 

município e direito de qualquer cidadão. O vereador Alcides agradece ao Tiago pelo 

convite. A presidente também deseja um Feliz dia do trabalhador a todos trabalhadores 

do nosso município. 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 26 de Abril de 2.016. 

 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           
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