
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.150  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE MARÇO DE 2.016. 

 

 

Aos vinte e dois 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 

15/03/2.016. 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: Ofício do Partido Progressista. DO LEGISLATIVO: Moção de Apelo 

Nº 01/2.016 – Para que a Secretaria de Estado da Saúde inclua Concórdia com uma 

unidade da UNACON – Em nome de todos os vereadores dessa Casa Legislativa.  

ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca a Moção em discussão. O 

vereador Ivo diz que na sessão passada até colocou os motivos para se fazer essa moção, 

então não precisa repetir, mas é importante que o São Francisco esteja credenciado, pois 

o estado já tinha feito todas as vistorias, estava tudo encaminhado, os abaixo assinados 

que até aqui a câmara de vereadores participou em colher assinaturas, enfim, houve essa 

mobilização e tem as condições em Concórdia e  a secretaria de estado acabou não 

credenciando, então esse é o motivo da Moção e a gente sabe que tem vários deputados 

também empenhados nisso aí, então acha que o mínimo que podem fazer é propor essa 

moção para que haja esse atendimento para essas pessoas que tanto sofrem com câncer e 

as vezes tem que ficar nas filas e se tiver mais hospital com certeza vai ser bem melhor. 

O vereador Alcides diz também achar que é de grande importância, e que Deus olhe 

para que dê certo, pois até pela manhã estava comentando com o seu Banholin em sua 

casa, pois a mulher dele faz quimioterapia, diz que já há uma especulação lá no hospital 

Santa Terezinha em Joaçaba, se o hospital de Concórdia, o São Francisco está querendo 

trazer para ali também, e lá não tem mais lugar, esses dias ela teve que fazer uma 

aplicação e vir para casa, ficar dois dias em casa, porque não tinha mais lugar, então que 

Deus olhe para que dê tudo certo. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca 

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

que a secretária 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 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. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. A 

vereadora Marli diz que esse projeto é um projeto que já vem há anos, que é da 

secretaria de saúde para auxiliar dez pessoas carentes na construção de banheiros e 

reforma de casas, e esse valor é para pagar algumas pessoas que já foram beneficiadas 

no ano passado, então acha que não tem muito o que discutir. 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 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. Após as leituras a 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Ivo diz não ter nada contra, é 

dentro da própria secretaria, então esse remanejamento não tem problema nenhum. 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; Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas e de Trabalho, 

Legislação Social, Defesa do Consumidor e Atividades Privadas 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 do Poder, detentores de mandato eletivo e secretários municipais do 

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

discussão. A vereadora Marli diz querer parabenizar a administração, o prefeito, o vice-

prefeito e também o presidente da ASPUPI, porque ontem de manhã foi procurada por 

alguns funcionários porque no primeiro projeto veio um reajuste de oito virgula quatro 

por cento, mas dizia de primeiro de abril a trinta e um de janeiro, aonde ficava fevereiro 

e março fora, daí ontem de manhã foi com o Tiago Bresolin que hoje é o Presidente da 

ASPUPI, da associação dos funcionários e pediram para o prefeito porquê e aí ele 

estava explicando que até no momento ele tinha pensado em reduzir a folha de 

pagamento, porque vai ser um ano meio difícil, pois a crise está pegando, abaixou 

bastante a arrecadação do município, mas aí a vereadora disse que falou que os 

funcionários não estavam pedindo um absurdo, estão pedindo aquele um por cento que 

está na inflação, aí ele disse que ia pensar com carinho, então quer parabenizar o 

prefeito pela atitude dele, e o vice-prefeito também pelo aumento, porque aqui onde diz 

nove vírgula quarenta e três por cento, aí colocaram juntos os índices de fevereiro e 

março, que dá dez vírgula quarenta e sete, e a vereadora diz que tem também em mãos 

de dois mil e treze que foi de oito por cento, dois mil e quatorze também foi oito por 

cento de aumento e em dois mil e quinze foi de oito virgula quarenta e dois, então diz  



 

 

achar que a nossa prefeitura é  a que melhor paga os funcionários, então está de 

parabéns. O vereador Ivo diz que como funcionário também gostaria que fosse muito 

mais, quinze, vinte por cento, mas a gente sabe, como a Marli falou a crise está aí, então 

não se consegue muito mais do que a inflação, acompanhando a nível de região tem 

vários municípios, ou dando menos ou mais, Arabutã falou em sete por cento, Bela 

Vista está em oito e o sindicato está lutando para ser um pouco mais, Ouro se não se 

engana foi um pouco mais de onze, Concórdia onze e alguma coisa e nós dez ponto 

quarenta e sete e realmente subiu dois porcento, então acha que está bom, porque 

também havia sido procurado por funcionários até da ASPUPI que também faz parte da 

diretoria, também da para se ver a importância da associação que não está só 

trabalhando com os planos de saúde, que já é um avanço para os funcionários, mas vê a 

associação passando nos mercados, em postos de combustíveis para se ter desconto, vai 

ter uma carteirinha para os funcionários, e o mercado, o posto, a farmácia que quiserem 

irão ser conveniados e os funcionários ganharão o desconto, a comissão também que 

conversou com o secretário de administração e todo mundo pediu para que pudessem 

dar um pouquinho mais, então foi um conjunto de ações para que se chegasse a esse 

índice que cobre a inflação. O vereador Alcides diz também querer comentar, com 

certeza o prefeito está de parabéns, pois em todos esses anos de dois mil e treze para cá 

ele nunca deu só o índice, sempre levantou um pouco mais w agora com as dificuldades 

que todos os municípios estão passando, com a baixa da arrecadação, e quando os 

vereadores viram o projeto acharam que é pouco, então a presidente resolveu convidar 

alguém da prefeitura para discutir o assunto, aí veio o secretário de administração o 

Ivair e então os vereadores passaram para ele e ele ficou de fazer um levantamento e 

graças a deus quem vai ganhar são os funcionários, com mais dois porcento de aumento, 

parabéns para a administração, mas o que faz uma boa administração não é só o 

prefeito, são os funcionários também, os funcionários estando contente a coisa anda, 

então parabéns ao executivo e parabéns para os servidores que irão ganhar esse reajuste. 

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 esta sessão. O vereador 

Celso pede desculpas por não ter vindo na reunião, pois foi secar alguns açudes e 

acabou esquecendo. O vereador Luiz diz que os vereadores até comentaram ontem na 

reunião das comissões, então não sabe certo se tem que mandar um ofício, ou fazer uma 

indicação para que a próxima administração pagasse esse aumento aos servidores em 

janeiro, porque o funcionário está perdendo três meses, então que fizesse essa 

solicitação em nome dos nove vereadores para que na próxima administração seja pago 

em janeiro. A vereadora Ivete diz que já que estamos na semana santa, uma Feliz 

Páscoa a todos e toda família reunida para comer um churrasco. A vereadora Marli diz 

querer lembrar que hoje é o dia mundial da água, que cada um faça sua parte, cuidando 

da sua água, pois se não vai chegar uma época que não vai mais ter água e deseja a  



 

 

 

todos uma feliz páscoa. O vereador Ivo diz que foi bem lembrado pelo vereador Luiz a 

antecipação da data base, comentaram nas comissões, o vereador Alcides e 

provavelmente vários vereadores já cobraram isso aí, então acha que é preciso mudar o 

estatuto do servidor, alguma coisa para que passassem essa data para o mês de janeiro, 

sem duvida nenhuma não haveria mais perdas e já existe vários municípios que 

anteciparam essa data, então acha que tinha que deixar para a próxima administração 

esse legado para que os funcionários ganhassem isso aí também. Diz que passou e 

acabou não comentando no projeto zero um, esse da CISAMAUC, onde a prefeitura vai 

passar vinte e seis mil para a Cisamauc e funciona muito bem a Cisamauc, quem precisa 

de consultas médicas tem um desconto bom, só várias vezes teve problemas em 

conseguir a nota fiscal ou recibo, então pede a presidente para que seja enviado um 

ofício em nome da câmara, pedindo ao Presidente o porquê que os consultórios médicos 

não fornecem a nota fiscal, a principio não tem uma porta de comércio que é dispensada 

a nota fiscal, não é porque eles fazem convênio com todos os municípios que o 

profissional está isento de dar um recibo ou uma nota, pois se precisa para imposto de 

renda, outros até para o posto de saúde, não sabe se essa nota teria validade para o posto 

de saúde, pois já se teve um beneficio, mas para imposto de renda serve e não teria o 

porquê deles não dar, mas enfim que mandassem um ofício para o presidente da 

Cisamauc pedindo porque esses médicos não fornecem as notas fiscais. O vereador 

Alcides diz que foi muito bem lembrado pelo vereador Ivo, porque na verdade vários 

médicos não vai citar nome, mas nem sequer o recibo com o CNPJ do médico que já 

serviria para abater no imposto de renda, porque quem não abate está perdendo dinheiro 

e eles não estão perdendo, porque uma parte eles estão ganhando da Cisamauc e mais a 

outra parte que a gente paga, porque não fornecer a nota, se a gente vai lá na Unimed, 

eles emitem a nota na hora, mesmo que a gente tenha convênio, então foi bem 

lembrado, parabéns vereador Ivo. O vereador Ivo diz que se a gente exigir a nota eles 

querem cobrar cem por cento da consulta. O vereador Alcides diz que já foi em 

especialista e pagou duzentos e cinquenta reais por uma consulta, sem convênio e ele 

lhe deu a nota. A Presidente coloca que nesse mês nós temos cinco terça-feira, então 

semana que vem não haveria sessão, mas a presidente convoca uma sessão 

extraordinária para terça-feira, mesmo horário de sempre para segunda votação do 

Projeto de Lei Nº 03/2.016, pois o mesmo precisa ser votado antes do dia dois de abril. 

A presidente também agradece a presença de todos e deseja a todos uma Feliz Páscoa.  

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 22 de Março de 2.016. 
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