
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.149  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MARÇO DE 2.016. 

 

 

Aos quinze dias do mês de março 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 08/03/2.016. 

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: Mensagem 

Nº 03/2016 – do Projeto de Lei Nº 03/2.016 – Concede revisão anual da remuneração 

dos servidores públicos do Poder Executivo, revisão anual dos servidores do Poder 

Legislativo, dos subsídios dos membros de mandato eletivo e secretários municipais do 

Município e dá outras providências, Ofício Nº 07/2.016 – Da Secretaria da Cidade e 

Desenvolvimento Econômico – Encaminha cópia do Plano Diretor – solicitação do 

vereador Luiz Gomes. ORDEM DO DIA: Na ordem do dia não tivemos nada. 

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

Deus por esta sessão. O vereador Ivo diz que há algum tempo atrás teve uma campanha 

a nível de região para que o São Francisco, se tornasse um hospital em referencia de 

tratamento de câncer e houve campanha da câmara de Concórdia e aqui também houve 

abaixo assinados, pois ele tem capacidade para isso e também pelo grande número de 

pessoas que vai a Joaçaba, até pode ser que vão para outros municípios, mas seria mais 

próximo e pelo que deu para entender pelas conversas e noticiários que estava muito 

bem encaminhado, porém a Secretaria de Estado não credenciou, então gostaria que 

propor para a próxima sessão uma Moção para a secretaria de estado para que reveja, 

que repense sobre isso aí, pode ser que possa ser juntado outras câmaras, pois sabe que 

eles também estão empenhados, então que possamos fazer isso em nome da câmara, 

quem sabe possamos ajudar, pois seria de grande utilidade para a região. O vereador 

Alcides diz que é muito importante a câmara fazer essa moção, pois estava em Capinzal 

essa semana e o pessoal Hospital São Francisco estão querendo comprar o Hospital São 

José, e acha que seria uma alternativa boa, pois o pessoal precisa se deslocar para 

Joaçaba, Concórdia ou Chapecó e ali ficaria tudo bem mas fácil, mais perto. Também 

diz que esteve na Rua das Flores e passou lá na construção e na verdade o passeio que a 

parede que está dividindo pega uns quarenta centímetros aonde a rampa soube, a 

fiscalização sem comentários. A Presidente agradece a presença do Claiton e deseja a  



 

 

 

 

todos uma boa noite. 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 15 de Março de 2.016. 

 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           

Primeiro Secretário                                           Segundo Secretário      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


