
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.152  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE ABRIL DE 2.016. 

 

 

 

Aos cinco 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 Extraordinária do dia 

29/03/2.016. 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. DE 

DIVERSOS: Ofícios de Liberação de Recursos, Convite da UVESC, Convite para 

Corrida Rústica e Convite para Passeio Ciclístico. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 

04/2.016 – do Projeto de Lei Complementar Nº 001/2.016 – 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 para uso comercial. Logística e serviços e dá outras 

providências, Ofício Nº 25/2.016 – Resposta Ofício CV/007/2.016. DO 

LEGISLATIVO: Projeto de Lei Legislativo Nº 002/2.016 – 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, Projeto de Lei Legislativo Nº 

003/2.016 – 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, 

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, Indicação Nº 02/2.016 – Solicita Patrolamento 

no acesso às Propriedades de: Vanderlei Manchado, Sergio Beloto e Iracema da Costa 

na Comunidade de Zonalta  - do vereador Luiz Gomes. Em nome de todos os servidores 

a secretária parabeniza o vereador Celso que esteve de aniversário no dia 28/03. 

ORDEM DO DIA: Após a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 02/2.016 – 

do vereador Luiz. O vereador Luiz diz que foi procurado por esses moradores, pois foi 

feito o patrolamento da estrada que vai ao Uruguai e fizeram o patrolamento para mais 

algumas pessoas, deixando só essas famílias para trás e as máquinas já estão no 

Mariano. Então quer que os demais vereadores passe por lá e veja a situação daquela  



 

 

 

saída, é até chato estar fazendo indicação para pedir isso, porque independente de quem 

seja, de que partido for, tem que ser feito esse tipo de serviço, mas o vereador disse que 

iria fazer essa indicação, então conta com a colaboração dos demais vereadores. O 

vereador Ivo diz conhecer a estrada também e acha que o acesso as propriedades é um 

dever do município fazer e também um direito do cidadão, a gente que ali se produz 

leite e é onde entra caminhão e pode dar problemas se não tiver o cascalhamento. Em 

um dos casos também conversou com uma dessas pessoas e ela também lhe falou da 

situação, do qual também foi conversar com o secretário para que possa ser feita essa 

estrada aí para que não venha ter problemas, mas com certeza é favorável e que se faça 

o quanto antes, pois são cidadãos e pagam seus impostos aqui no nosso município. A 

vereadora Ivete diz também ser favorável a indicação e até pouco tempo atrás também 

fez uma indicação nesse sentido e acredita que já devem ter feito, não passou mais por 

lá e se não fizeram que façam, pois são piratubenses também e indiferente dos outros 

também são produtores de leite. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a 

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

em discussão o Projeto de Lei Nº 01/2.016 – Abre crédito suplementar por conta de 

anulação parcial ou total de dotação orçamentária do orçamento vigente no valor de R$ 

26.000,00 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 coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 02/2.016 – Abre crédito 

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

orçamento vigente no valor de R$ 29.000,00 e dá outras providências. Não havendo 

nada a discutir a 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. O vereador Luiz diz querer fazer um 

comentário, pois essa semana também foi procurado pelo Edivaldo da Costa, e lhe falou 

que final de novembro do ano passado o caminhão veio carregar os porcos e estava 

chovendo e o caminhão não subiu na laje, e segundo ele os caminhões não podem 

desviar o roteiro, porque se não passa os quilômetros, aí ele chamou o Cacildo e o 

Cacildo na época passou o telefone do Mauri e o Mauri mandou a patrola, aí 

conseguiram, mas essas estradas ainda não foram arrumadas e agora no final do mês se 

acontecer de estar chovendo vai acontecer de novo a mesma coisa, ele até em um vídeo 

gravado para quem quiser ver  e ele falou que não quer jogar essas fotos no jornal, então 

até gostaria que os outros vereadores fossem conversar com o secretário ou com o 

prefeito para fazer essa saída para eles, pois se acontecer isso novamente eles correm o 

risco da empresa não querer mais vir pegar os porcos ali na propriedade. A vereadora 

Ivete pede a secretária que fizesse um pedido para a SDR para fazer a roçada de 

Piratuba à Capinzal, porque domingo ainda passaram por ali e até os canteiros estão um 

fiasco lá na frente do Posto do Carlos Wunder. O vereador Ivo diz que pela tarde  



 

 

 

participou como morador da Rua Santa Catarina da assinatura do convênio do asfalto 

que vai sair, esse recurso em partes veio do Deputado Titon e em partes também do 

município, é uma rua que quem sabe seja das piores de calçamento, ela é bastante ruim, 

acredita que seja a pior do município, então acredita que logo, logo vai estar 

solucionado, ficam contente e tem que agradecer ao Deputado que mandou esse recurso, 

acredita que é por volta de cinquenta por cento e os outros cinquenta por cento o 

município com recursos próprios deve fazer investimento, também está sabendo que 

sentindo Alto Gramado até o pico do morro também vai sair o asfalto nessa mesma 

licitação, então fica muito contente por sair essas obras sabendo das dificuldades que se 

tem, tanto os Estados como os Municípios, normalmente obras não estão sendo feitas, 

então que bom e também quer comentar do tapa buraco da SC-135, acredita que seja a 

SDR que esteja fazendo, então se não é como a gente gostaria, aquela tão sonhada 

revitalização ao menos não passamos com o carro nos buracos e quebra ou fura pneu, 

então fica melhor, e também no próprio trecho onde a secretaria de obras fez, sem 

dúvida nenhuma que ficou melhor, ficou melhor para quem transita, pois transita quase 

que normal e esperamos que não precisem mais patrolar partes e que num futuro 

próximo possa ser recomposto com asfalto, mas sem duvida nenhuma a sua visão é de 

que ficou melhor do que estava. O vereador Alcides diz que foi bem colocado pelo 

vereador Ivo, também estava lá na assinatura do convênio e acha que é uma rua no 

centro da cidade, muito importante, claro que as minhas importantes são as avenidas, 

mas essa ali é uma rua importante e estava em péssimas condições. A Presidente coloca 

que semana que vem a Sessão é exclusiva para análise e votação das Contas do Prefeito 

Municipal, exercício de 2.014. A Presidente também agradece a presença dos visitantes. 

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 05 de Abril de 2.016. 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              

 

 

 

Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           

Primeiro Secretário                                           Segundo Secretário      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


