
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.146  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 

16/02/2.016. 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 Nº 01/2.016 – Da Câmara Municipal de Vereadores de Ipumirim, 

Ofício de Liberação de Recursos, Requerimento do Deputado Serafin Venzon -  

Parabenizando pela passagem do aniversário de emancipação de nosso município, 

Requerimento do Deputado Vicente Caropreso - Parabenizando pela passagem do 

aniversário de emancipação de nosso município, Requerimento do Deputado Marcos 

Vieira - Parabenizando pela passagem do aniversário de emancipação de nosso 

município, Requerimento do Deputado Leonel Pavan - Parabenizando pela passagem do 

aniversário de emancipação de nosso município, Requerimento do Deputado Mario 

Marcondes - Parabenizando pela passagem do aniversário de emancipação de nosso 

município, Requerimento do Deputado Gean Loureiro - Parabenizando pela passagem 

do aniversário de emancipação de nosso município, Requerimento do Deputado Narcizo 

Parisotto - Parabenizando pela passagem do aniversário de emancipação de nosso 

município, Requerimento do Deputado Luiz Fernando Vampiro - Parabenizando pela 

passagem do aniversário de emancipação de nosso município, Requerimento do 

Deputado João Amin - Parabenizando pela passagem do aniversário de emancipação de 

nosso município, Requerimento do Deputado Natalino Lázare - Parabenizando pela 

passagem do aniversário de emancipação de nosso município,  Convite para Congresso 

da UVESC. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 16/2.016 – Encaminha Lei 1349/2.016. 

ORDEM DO DIA: Após as leituras a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 

Legislativo Nº 01/2.016 – Institui a Semana Municipal da família no Município de 

Piratuba e dá outras providências.  O vereador Celso diz que não há muito o que discutir 

sobre esse projeto, pois é um projeto que foi feito em nome de todos os vereadores e 

que o prefeito provavelmente terá que mandar outro projeto para regulamentar. O 

vereador Ivo diz também ser favorável e acha que essa proposição já vem desde o ano 

passado onde a vereadora Iva colocava que teria sido procurada por pessoas acredita  



 

 

 

que ligada a igrejas para que fizesse essa indicação, proposição para crias a semana da 

família e agora veio em forma de projeto de lei legislativo, acha que é interessante, pois 

é a família que muitas vezes hoje nos agitos que estão, nas questões das mídias digitais, 

internet, enfim, ficando as famílias muitas vezes em segundo plano, então com essa 

semana da família, se consegue uma programação através da assistência social e das 

igrejas também, então quem sabe saia algo bem interessante para as nossas famílias. 

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 

Ivo diz que gostaria de comentar alguma coisa sobre a SC -135. Já ficam cansados de 

comentar, mas enfim cada pouco tem um noticiário e hoje viu através do site do jornal a 

comunidade e radio atual onde que vai ser feito um tapa buraco e também em certos 

locais patrolamento e no seu entendimento é uma parceria entre município e também 

estado, pelo que entendeu o município faz o patrolamento e o estado faz o tapa buracos 

nas partes onde não está tão danificado e onde tem bastante buraco vai ser feito um 

patrolamento, Já havia se manifestado quando através do secretário Moura havia sido 

feito um patrolamento pequeno, mas que na sua opinião está correto, onde não tem mais 

o que escolher, cai em buraco de qualquer forma, não tem onde passar, então talvez não 

tenha outra solução a não ser fazer esse cascalhamento, enfim esse trabalho com a 

patrola, para que melhore esse acesso, por um lado a gente lamenta chegar nessa 

situação aonde que tantas vezes secretários de estado estiveram aqui por Piratuba, 

secretários de estado, como também secretários regionais e quem não lembra que o 

governador veio em dois mil e treze e no gabinete do prefeito falou para o secretário de 

infraestrutura Valdir Cobalchini fazer o projeto, teve vários vereadores presente e 

também não da para esquecer que em dois mil e oito, no plano rodoviário estadual 

falava dessa rodovia na página trezentos e trinta e quatro, mas isso de dois mil e oito a 

dois mil e onze, pois em dois mil e doze foi feito novamente e já não está mais, foi 

retirado e aí acha que houve uma falha dos próprios nossos deputados que deveriam ter 

cobrado mais para que não retirassem do plano rodoviário e imagina que a partir do 

momento que o governo retirou do plano rodoviário é claro que não vai sair alguma 

coisa como a gente imagina, é claro que pode haver um repasse de recursos, isso é 

possível, mas se ele retirou do plano rodoviário estadual de dois mil e doze significa que 

a revitalização não vai sair tão cedo, mas é interessante e fica claro que de dois mil e 

oito a dois mil e onze ele estava no plano rodoviário e infelizmente foi retirado. O 

vereador Alcides diz que sobre esse movimento que está sendo feito para se ajeitar esse 

Acesso Sul, acesso que vai até a barragem, o vereador Ivo levantou a questão que em 

dois mil e oito estava no plano rodoviário, não quer julgar ninguém, mas o Luiz 

Henrique fez até um Decreto para ajudar o município e esse governador que está ai não  



 

 

fez nada para ajudar, tomara ferrar com nós, ele deixou chegar nas ultimas instancias, 

que não tem mais o que fazer, acabou com tudo, para dizer que não é do estado, deve ter 

revogado o decreto, existia um decreto, então ele deve ter revogado, revogou, prometeu, 

prometeu e a ultima audiência que os vereadores da bancada e o prefeito, vice-prefeito, 

deputado  tiveram com ele, ele prometeu um convênio, mas não está cumprindo de 

novo, eles não fazem nem as roçadas nas beiradas dos asfaltos, vamos esperar o que 

dessa gente. Nessa semana estava indo à Capinzal aí encontrou uma pessoa vindo a pé, 

mas teve que colocar o carro no mato para não pegar o pedestre, então não espera mais 

nada desse governador, ainda bem que o prefeito está se aligeirando e ele mesmo vai 

começar a fazer, nem tapa buraco ele conseguiu mandar fazer no acesso completo, 

vinha um caminhão trabalhava uma semana e ia embora, então dele não da para esperar 

mais nada, o nosso prefeito vai ter que fazer o que ele está querendo fazer, onde da para 

tapar os buracos tapar e onde não dar cascalhar, que fica bem melhor do que está, não 

tem condições de andar ali. A Presidente diz também querer parabenizar o prefeito pela 

atitude, se ele vai cascalhar, se ele vai fazer um tapa buracos não importa, o que não da 

para deixar é do jeito que estava, mas ao mesmo tempo fica triste por causa de pessoas 

maldosas, que já estão criticando, falando mal do prefeito, e é uma atitude que todos nós 

piratubenses esperávamos, mas fazer o que, não é fácil lutar com o povo. O vereador 

Alcides solicita a secretária que seja enviado um ofício ao Deinfra para que seja feita as 

roçadas nas beiradas dos asfaltos no acesso de Piratuba à Concórdia e de Piratuba à 

Capinzal. 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 

23 de Fevereiro de 2.016. 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           

Primeiro Secretário                                           Segundo Secretário      

 

 



 

 

 

 

 

 

 


