
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.154  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2.016. 

 

 

 

Aos dezenove 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 12/04/2.016. 

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: Ofícios de 

Liberações de recursos. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 05/2.016 – do Projeto de Lei 

Complementar Nº 002/2.016 – Altera zoneamento de uso de solo urbano da Rua 

Uruguai, Rua Itapema, Rua São Joaquim e Rua das Flores, Mensagem Nº 06/2.016 – do 

Projeto de Lei Nº 004/2.016 – 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, Mensagem Nº 07/2.016 – 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. 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. O 

vereador Sady diz que vai votar contra esse projeto, porque em primeira reunião os 

vereadores tinham resolvido deixar o valor pelo mesmo que já estava, depois fizeram 

outra reunião e resolveram dar esse aumento, então vai votar contra, porque hoje é 

preciso cortar gastos, pois o Brasil, a prefeitura, do jeito que está, não vai mais dois ou 

três anos para piorar mais ainda. O vereador Ivo diz que vai acabar votando a favor e 

também gostaria de justificar o porque, é um reajuste de cinco a seis por cento e vendo 

que são anos bem complicados, ruins, porém prefeito é vinte e quatro horas e não tem 

como trabalhar em outra atividade e principalmente vai responder muito o pós ser 

prefeito, que com certeza se somar todos esses salários aí, por mais que vá bem, tenha 

suas contas aprovadas, mas é muito provável que o que ele ganhou vai gastar  em 

assessoria jurídica e esse valor também é bastante alto, mas se começar a descontar  



 

 

 

INSS, imposto de renda que é vinte e sete por cento, então vai ficar um valor bem 

menor, então mesmo entendendo a situação do país, vai acabar votando a favor desse 

salário para o prefeito e vice-prefeito para a próxima gestão. O vereador Celso diz que 

não estava presente na primeira reunião na qual comentaram de não dar aumento 

nenhum, mas na segunda reunião aonde resolveram em dar os seis por cento de aumento 

estava presente, e acha que se forem ver não existe aumento, porque no primeiro ano da 

legislatura os cargos eletivos não ganham aumento, não ganham o índice, e esses seis 

por cento não pagam o índice do primeiro ano, então isso não foi aumento, não 

considera isso como aumento. O vereador Alcides diz que na verdade na primeira 

reunião tinha ficado acordado de não dar o reajuste, mas foi pensado, na inflação, no 

índice do primeiro ano da legislatura que está vindo não tem aumento, nesse ano o 

índice do aumento foi de dez, ponto quarenta e sete e provavelmente do jeito que está 

indo a inflação vai dar mais que dez, então vão ter uma perca de cinco, se não tivesse 

esse aumento iriam ter uma perca de dez, por isso está votando favorável. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira 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. O vereador Sady diz que da mesma 

forma vai votar contra, e já havia falado que o secretário está lá porque o prefeito chama 

ele para fazer a função, então também vota contra. O vereador Ivo diz que teve a 

oportunidade de ficar na secretaria por cinco anos e sabe o compromisso que é e da 

mesma forma, não é o prefeito, mas da mesma forma não tem hora para trabalhar e 

principalmente depois que aprovaram aqui na câmara, que essa legislatura aprovou que 

secretários são solidários ao prefeito, então tudo que o prefeito responder no futuro o 

secretário também vai responder, então nessa mesma lógica e também com os descontos 

que tem não vê grandes problema, então também acaba sendo favorável e acha que foi 

bem lembrado pelo vereador Celso, que praticamente esse reajuste é cinquenta por 

cento da inflação do próximo ano que não se tem reajuste. Não havendo mais nada a 

discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira 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. O vereador Celso diz que é a 

mesma coisa que os outros projetos, não precisa ficar repetindo a justificativa. O 

vereador Sady diz que vai manter a sua postura, vai votar contra como nos outros 

projetos. O vereador Ivo diz que vai votar a favor, mas quer deixar bem claro, que os 

vereadores tem o compromisso e é bom que fique registrado que até o final do ano irão 

trabalhar com a redução das diárias, então nesse propósito vai votar a favor, tanto para  



 

 

 

prefeito, como vice, nisso não podem mexer, mas a de vereadores sim, e quem sabe 

propor a eles também, prefeito, vice-prefeito e secretários também fazer uma redução, 

isso sim é preciso trabalhar até o final do ano e se não for trabalhado irá entrar com uma 

proposição para que isso venha a acontecer. A vereadora Marli diz também ser 

favorável ao reajuste dos vereadores, porque os vereadores também tem suas despesas, 

só que as diárias que não foram feitas na época que era vereadora, mas acha que as 

diárias tem que abaixar elas, já que é para a gente economizar é preciso baixar o valor 

das diárias, mas é favorável ao aumento dos vereadores. Não havendo mais nada a 

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

sete votos e o vereador Sady Pereira da Costa votou contra. 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 Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente e da Emenda/Aditiva sugerida pela comissão de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto. Após as leituras a Presidente coloca a emenda em discussão. O 

vereador Ivo diz que essa emenda foi na sua comissão que viram que falava que poderia 

ocupar quarenta por cento da área do terreno, então colocaram quarenta por cento de 

área edificada, porque a ocupação ela poderia dar a entender, que mesmo para fazer um 

pomar é uma área ocupada, então por isso colocaram quarenta por cento de área 

edificada e o restante pode se ter como área verde, mas foi feita essa modificação e acha 

que ficou melhor, então é favorável a modificação. Não havendo mais 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 que já haviam aprovado 

no ano passado essa lei dos condomínios, onde muita gente estava procurando para 

fazer, a exigência é muito grande para se fazer os condomínios e aqui há apenas uma 

mudança pelo que deu para entender, que era vinte por cento que era destinado para área 

verde e passou para dez, então de certa forma acha até mais justo, desses dez cinquenta 

por cento é para área verde e dez para outras áreas, tipo academia, ou outras coisas, 

então é favorável ao projeto e a essa modificação. O vereador Luiz diz que também é 

favorável, esse projeto já foi discutido e na realidade só houve essa emenda, e as outras 

permanecem iguais, só que achou que tem uma parte que diz que pode ser feita em outra 

parte, mas mesmo assim é favorável. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

coloca o projeto com a emenda 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. O vereador Sady diz só querer comentar sobre 

a sua votação nos projetos, que isso foi uma ideia sua, pois agora pode sair o 

comentário, que porque vai ser candidato, ninguém sabe ou porque não vai ser, mas é 

um candidato nato, é a favor da baixa das diárias, deixou para falar agora, tem que 

baixar porque as nossas diárias, estão num valor muito alto, estamos ganhando diárias 

como um deputado ganha, então tem que baixar e é companheiro para ver o que irão  



 

 

 

fazer. O vereador Luiz diz que quer fazer o mesmo comentário, pois houve um acordo 

entre os vereadores que será reduzido, porque na realidade não foi o vereador que votou 

pelo aumento das diárias, mas para o próximo mandato irão reduzir, é esse o acordo que 

teve entre os vereadores e foi por isso que também votou favorável ao projeto de 

aumento. A vereadora Ivete solicita a secretária que mande um ofício para o prefeito 

para fazer a entrada do Rafa Kirst, porque nem os caminhões não saem mais de lá e 

também colocar cascalho em frente a guarita no ferro velho porque quando é dia de 

chuva molha as crianças com barro e água que empossa na frente. A Presidente deseja a 

todos uma ótima semana. 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 19 de Abril de 2.016. 

 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 
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Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           
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