
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.160  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE JUNHO DE 2.016. 

 

 

 

Aos sete 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 24/05/2.016. 

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 para o Fórum Ambiental UNC, Ofício Nº 379/2.016 da 

Secretaria de Estado da Saúde. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 12/2.016 – 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. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 05/2.016 – Solicita 

patrolamento e Cascalhamento no acesso à Propriedade de Ademir Gonçalves da Silva 

na Comunidade de Maratá – do vereador Luiz Gomes. Em nome de todos os servidores 

da Câmara a secretária parabeniza o vereador Anildo que esteve de aniversário no dia 

1º/06. ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão a 

Indicação Nº 05/2.016 do vereador Luiz. O vereador Luiz diz que foi procurado pelo 

seu Ademir e sua esposa e realmente a saída deles está horrível, ao redor do aviário para 

sair com um caminhão de lá está bem difícil e segundo eles já pediram na secretaria de 

obras e não foram atendidos, até eles pediram se tinha como fazer logo, porque no 

último dia que o caminhão carregou frango lá, ficou trancado, tiveram que ligar para o 

Mauri para mandar um trator, mas por fim conseguiram tirar e também pediram se tem 

como fazer um alargamento por cima, onde sai na estrada geral, porque para os 

caminhões fica muito apertado, então pede o apoio dos nobres vereadores para 

aprovação da indicação. O vereador Sady diz que toda indicação é valida, somente que 

ali é bem complicado porque o Ademir não se dá com o morador de cima e aí para fazer 

a saída é complicado, claro tem que fazer o serviço, quando era secretário fez lá para 

ele, e deve estar na hora de fazer de novo, mas a saída dele é bem complicada por causa 

que não se dão com o morador de cima. O vereador Ivo diz que conhece o seu Ademir e 

é favorável ao bom cascalhamento, onde que entra muitos caminhões é como o caso do 

Gildo que não pode o motorista ficar atolado, o vereador já falou que houve o pedido, e  



 

 

 

logicamente é preciso sempre pedir com uma antecedência porque com cento e poucos 

aviários muitas vezes a chuvarada estraga, então há uma necessidade de sempre se pedir 

com tempo suficiente para que a prefeitura possa fazer, não sabe que período que faz 

que ele fez o pedido, mas não pode ser contra, mesmo que não tivesse aviário, mas a 

estrada o acesso cada um precisa ter, então é favorável a indicação. Não havendo mais 

nada a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos 

visitantes e a Deus por mais essa sessão. O vereador Sady diz que só quer comentar 

mais alguma coisa em relação a indicação do vereador Luiz, pois pelo jeito de agora em 

diante vai vir muitas indicações nesse sentido, mas o vereador pode ficar tranquilo que 

agora por uns quarenta, cinquenta dias os aviários irão ficar parados, não vai ter 

pintinhos por uns tempos. Também quer deixar um convite para no próximo sábado 

inauguração da cancha nova lá no Lageado Mariano, às dez horas farão a inauguração e 

ao meio dia terá um almoço. A vereadora Ivete cumprimenta os visitantes e diz a eles 

que o futuro está próximo, quem sabe na próxima vez serão vocês que estarão aqui no 

lugar dos vereadores. O vereador Ivo diz que o que o vereador Sady falou, realmente é 

preocupante a falta de milho, onde que a Perdigão também é possível que reduza o 

abate, a entrega de pintinhos nos aviários, na região de Concórdia, Lindóia e Ipumirim a 

Globoaves também acabou até fechando por um período, é de fato muito preocupante 

porque a nossa região depende muito dessas agroindústrias, vê que mais uma vez há 

uma falha do governo federal em não lotar esses armazéns da Cohab onde absorve a 

produção quando há em quantidade e devolve quando há falta, se equilibra o mercado 

tão importante, principalmente em uma época de crise igual a essa onde que a carne de 

frango provavelmente é o que está segurando a cesta básica, a carne mais barata é o que 

muitas vezes sustenta quase a nação e tudo isso vai encarecendo por causa da falta do 

produto, pois não tem milho, tem a safra do Paraná que deve surgir aí, mas o problema é 

sério, então acha que o governo federal vai ter que se antenar melhor para que regule 

melhor esse mercado. Também quer cumprimentar o Bolão Masculino da Terceira 

Idade que ficou vice campeão estadual, coisa que não é fácil, quer então parabenizar 

essa equipe e também a bocha masculina e a dança também que ficou entre os cinco 

melhores do estado e junto com essas equipes aí também o pessoal do esporte na pessoa 

do Drops, pois imagina que seja ele o coordenador disso aí, foi bem representado o 

município e levou mais uma vez o nosso nome de Piratuba a diante, também diz que 

gostaria de cumprimentar a administração pelos dois asfaltos que estão saindo, um 

inclusive na sua rua, na Rua Santa Catarina, acredita que devia ser das piores ruas que 

se tinha ainda no município em termos de calçamento, muito irregular, quem passava 

por lá sabe o jeito que era e felizmente está saindo, juntamente com a rua aqui, até 

aonde vai o perímetro urbano, até ali no Enio Beloto, até aonde essa legislatura aprovou 

o perímetro urbano, e está então saindo esses asfaltos e a gente sabe que os momentos  



 

 

 

não são tão bons para obras, são poucos municípios que tem conseguido, pois a 

preocupação hoje é fechar ano, fechar conta, não ultrapassar os limites com o salário 

dos funcionários, enfim tudo isso aí vem em preocupação, mas felizmente está saindo 

esses dois asfaltos que vai beneficiar por volta de vinte a trinta famílias, onde que é um 

investimento de setecentos mil, então gostaria de deixar registrado e dar os parabéns 

para a administração. O vereador Alcides diz que gostaria de fazer um comentário que 

na sexta feira passada o Deputado Celso Maldaner esteve aqui na nossa prefeitura e 

trouxe uma emenda, então a gente fica feliz, porque os nossos Deputados, O Colatto e o 

Celso Maldaner estão sempre trazendo alguma coisa para Piratuba e ele trouxe mais 

uma emenda de trezentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais para a compra 

de uma retroescavadeira e equipamentos agrícolas, então para nós é uma grande coisa, 

até quando saem pedir voto e alguns dizem que não irão votar para Deputado porque 

eles não fazem nada por nós, bem pelo contrário tem Deputado que todo ano estão 

trazendo alguma coisa e quem ganha com isso é o município. A Presidente diz querer 

fazer um comentário a respeito de uma reunião que esteve a tarde, e também 

parabenizar o CDL e doze empresas da rede hoteleira que fizeram uma parceria com o 

Sebrae para que haja também um turismo mais forte no inverno, pois no verão é suprida 

a necessidade da rede hoteleira, do comércio, do balneário, mas no inverno enfraquece 

bastante, então eles estão indo em busca para se fazer um projeto para o turismo no 

inverno em Piratuba. A Presidente também agradece a presença de todos. 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 07 de Junho de 2.016. 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           
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