
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.162  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2.016. 

 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho 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 14/06/2.016. 

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: Convite para 

Festa Junina da Escola de Lageado Mariano, Ofício da Câmara de Vereadores de Irani 

que Encaminha Moção Nº 03/2.016. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 13/2.016 – do 

Projeto de Lei Nº 11/2.016 – Institui Festa do Agricultor como Evento Oficial do 

Município de Piratuba e dá outras providências, Mensagem Nº 14/2.016 – do Projeto de 

Lei Nº 12/2.016 – Autoriza o Executivo Municipal celebrar Termo de Cessão de Uso de 

Bens Patrimoniais com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina.  DO 

LEGISLATIVO: Requerimento Nº 01/2.016 – à Cidasc – Regional de Concórdia – 

para que se reestabeleça os serviços do ICASA no município, como o Brincamento e 

GTA – do vereador Ivo Weber, Indicação Nº 09/2.016 – Solicita serviços na Rua 

Primeiro de Maio; Placas de Parada de Ônibus, Redutor de Velocidades e um Refúgio. 

– do vereador Luiz Gomes. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em 

discussão a Indicação Nº 09/2.016 – do vereador Luiz. O vereador Luiz diz que foi 

procurado por algumas mães da Primeiro de Maio, porque do ferro velho para lá as 

crianças pegam o ônibus lá na Pizzaria Casagrande e lá não há sinalização, 

principalmente indo daqui pra lá e os carros passam em alta velocidade, e falaram que 

tem doze crianças que pegam o transporte ali, então fica muito perigoso, então eles 

queriam que colocasse uma placa sinalizando e também uns redutores de velocidade e a 

outra seria que o seu Pedro Silva lhe falou que está fazendo um mercado e já veio até na 

secretaria e pediu para fazerem um refugio na frente, pois já foi aprovado o loteamento 

na frente de onde ele está construindo, então ele disse que tem seis metros para fazer, 

então ele lhe pediu porque não tem como ele fazer esse mercado sem ter esse 

estacionamento para conseguir entrar, então pede o apoio dos colegas para aprovação da 

indicação. O vereador Alcides diz ser de acordo, e acha que para quem vem lá da área  



 

 

 

industrial também deveria ter um redutor de velocidade, porque para passar a lombada 

eles param, mas depois eles correm mesmo, então o pedido seria daqui para lá, mas teria 

que ver para colocar de lá para cá também, é muito importante porque se vai ter um 

mercado ali, vai ficar perigoso com aquela curva ali. O vereador Luiz diz que pode ter 

se expressado errado, mas os redutores tem que ser colocado dos dois lados. O vereador 

Ivo diz que ali talvez os tachões que seria uma coisa mais simples e mais fácil que 

lombada e até porque ali logo mais para cima tem uma lombada e um pouco mais para 

cá também tem, então imagina se ali na curva se tiver um estabelecimento, que seja um 

mercado, então é claro que vai ter um fluxo de automóvel, é bem na curva, então 

imagina que se possa colocar algum redutor ali, talvez esses tachões seja o caminho 

para não colocar muita lombada e também para se tornar um pouco mais econômico 

para o município, mas é favorável a indicação. O vereador Alcides diz que passa todo 

dia por ali e é um problema sério porque também carga/descarga de caminhão daquela 

firma ali do lado, então não sabe como nunca aconteceu nada ali, ainda mais se tiver 

mais um mercado com carro entrando e saindo, vai ficar perigoso ali. O vereador Celso 

diz que na verdade é preciso abrir a rua, alargar porque com o asfalto estreito assim, não 

vai ter como melhorar muita coisa. O vereador Luiz diz que saiu a documentação, vai 

sair as escrituras do loteamento do lado de cima da rua, aí vai sobrar seis metros que 

dará para fazer alguma coisa. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a 

indicação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidente 

coloca em discussão o Requerimento do vereador Ivo Weber. O vereador Ivo diz que a 

Martha já leu o ofício então ficou bem explicado e também colocou na ultima sessão o 

que está acontecendo, e que não é exclusivo de Piratuba, é um problema que está em 

toda região, até no Estado, mas nós aqui em Piratuba e Ipira que tinha uma funcionária 

da Icasa, junto ao escritório municipal da agricultura, ela não pode mais ficar nesse 

ambiente, pois ali também é um ambiente de Cidasc e aí há uma briga judicial entre 

Cidasc e o Icasa que é um braço da Cidasc, que presta serviço para a Cidasc e com essa 

pendência judicial, esse problema acabou sobrando para os agricultores, na verdade a 

Icasa não está mais prestando serviço ali, talvez seja até temporário, mas hoje não tem 

ninguém que esteja ali entregando os brincos, mas esse até não seria um grande 

problema, porque tem seis meses para brincar, enfim se algum animal não brincar nesse 

momento a Cidasc não vai ter como exigir, mas o maior problema é quando se deve 

encaminhar os animais para o abate, para os frigoríficos tanto daqui, como para os da 

região dependem dessa GTA e para buscar essa GTA hoje só em Peritiba ou Concórdia, 

e em Bela Vista também tem alguém da Cidasc, então o que está pedindo através desse 

ofício é que enquanto não se resolve esse problema da Icasa que coloquem alguém da 

Cidasc, sabe que em Peritiba tem um funcionário e é cinco dias da semana, então vamos 

repartir, vamos colocar um dia aqui, um dia em Ipira, um dia em outros municípios para 

que o pessoal possa um dia da semana atender esses agricultores, do caso contrário é  



 

 

 

 

mais um problemão como seu Alcides falou, já temos problemas com a Fatma que 

demora de seis meses a um ano para o licenciamento e agora começa com os animais, 

tendo esse transtorno aí, não é só pela ida até Peritiba, mas muitas vezes se chega lá e 

como é um funcionário só, as vezes não está, enfim é um problemão, então pedem apoio 

dos vereadores para que se possa enviar esse ofício e para que a Cidasc se espiche, 

porque quando é na hora de cobrar, eles cobram e muito, os abatedouros como o Kirst 

sabem da exigência, eles só chegam e mandam, eles não pedem, de forma alguma eles 

dão prazo para ser cumprido, se vê um animal aí por cima de um monte de adubo 

orgânico com certeza se eles vê, vai ser mandado abater e é assim, e quando é um 

problema com eles, eles simplesmente não dão explicação nenhuma, tanto é que está 

todo mundo meio perdido, a própria secretária de agricultura, a Icasa nunca veio 

conversar com a Marcia para expor a situação, o que está acontecendo, qual a solução, é 

para já, ou é para logo e assim os agricultores também estão perdidos, então pede apoio 

dos vereadores para enviarem à Concórdia na regional da Cidasc. O vereador Celso diz 

que conversou com várias pessoas no interior e a maioria não estava sabendo ainda do 

problema, vai ver que é porque é recente, talvez eles não tenham precisado ainda. O 

vereador Alcides diz querer dar os parabéns para o vereador que tomou essa iniciativa, é 

uma coisa muito importante, porque se deixar passar umas duas ou três semanas, vai 

virar um problema, porque semana passada comprou umas reis e não pode carregar até 

lá na propriedade do Gabriel, então imagina quem precisa quase todo dia desse serviço 

para abater o gado, nem um agricultor não pode matar um gado assim. O vereador Luiz 

diz querer parabenizar o vereador pela iniciativa, porque tem que ir até Bela Vista fazer 

a GTA, porque eles não matam sem a GTA, então até o Machado tinha lhe comentado 

na outra vez e acabou passando em branco, então parabéns pelo vereador que tomou 

essa iniciativa. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o Requerimento 

em 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 e da 

Emenda Modificativa do Projeto de Lei Nº 10/2.016 – Autoriza a concessão de bem 

imóvel municipal mediante termo de cessão de uso e dá outras providências, para 

implantação da estação de tratamento de esgoto – ETE. Após as leituras a Presidente 

coloca a emenda em discussão. Não havendo 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 vê como é importante essa cedência do 

terreno, pois a gente sabe que a avenida está toda pronta a parte dos encanamentos, as 

saídas das casas já ficou as esperas e falta essa questão de fato da estação, aonde que 

esse terreno vai ser lá embaixo, vizinho do Adão Gonçalvez e tem que ser realmente  



 

 

 

 

passado isso aí para a Casan para que ela possa fazer os investimentos e lembrando 

também que li na avenida e em várias ruas vai ter esgoto também porque o montante vai 

ser de cinco milhões que a Casan vai investir em Piratuba, isso já há uma garantia 

desses recursos, já sabem por onde que vem e a Rua das Flores é certo que toda ela vai 

ter o sistema de esgoto, mas está imaginando que com cinco milhões e como a avenida 

já está pronta, acredita-se que outras ruas, as transversais também devam ser 

contempladas, então é um sonho de todos os municípios ter a questão do saneamento 

básico e a gente sabe que depois vai existir as taxas, porque é um serviço que a Casan 

não faz de graça, acredita que é equivalente há uma taxa de água, o quanto sai de água é 

o quanto paga-se de esgoto, mas enfim é algo que a natureza agradece, os rios 

agradecem e até o saneamento, ainda mais um município como o nosso, um município 

turístico que muitas vezes em ido para o Rio do peixe o esgoto e vem o cheiro nas bocas 

de lobo e próprio nas regiões dos hotéis a gente constata esse problema no verão aonde 

há um fluxo muito grande de gente, turistas, então é favorável a cedência desse terreno. 

Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto com a emenda para 

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.  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 21 de Junho de 2.016. 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 
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