
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.145  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

 

 

Aos dezesseis 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 

10/02/2.016. 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: Convite da Associação de Hotéis de Piratuba – para participar do VIII 

Encontro de Veículos Antigos Termas de Piratuba, Requerimento do Deputado Padre 

Pedro Baldissera – Parabenizando pela passagem do aniversário de emancipação de 

nosso município, Requerimento do Deputado Mauricio Eskudlark - Parabenizando pela 

passagem do aniversário de emancipação de nosso município, Requerimento do 

Deputado Rodrigo Minotto - Parabenizando pela passagem do aniversário de 

emancipação de nosso município, Requerimento do Deputado César Valduga - 

Parabenizando pela passagem do aniversário de emancipação de nosso município, 

Requerimento da Deputada Ana Paula Lima - Parabenizando pela passagem do 

aniversário de emancipação de nosso município, Requerimento do Deputado Jean 

Kuhlmann - Parabenizando pela passagem do aniversário de emancipação de nosso 

município, Requerimento do Deputado Silvio Drevek - Parabenizando pela passagem 

do aniversário de emancipação de nosso município, Requerimento do Neodi Saretta - 

Parabenizando pela passagem do aniversário de emancipação de nosso município. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 01/2.016 – Solicita melhorias no acesso a Propriedade 

de Altamir Luiz da Silva na Comunidade de Zonalta – da vereadora Ivete da Motta de 

Azeredo, Projeto de Lei Legislativo Nº 01/2.016 – Institui a Semana Municipal da 

Família no município de Piratuba e dá outras providências. ORDEM DO DIA: Após as 

leituras a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 01/2.016 – da vereadora Ivete. 

A vereadora Ivete diz que foi procurada pelo seu Altamir Luiz da Silva, pois ele fez o 

pedido para o próprio secretário que mora em frente dele e não teve condições de fazer, 

aí veio aqui na cidade e fez o pedido aqui na garagem e está com séries dificuldades de 

sair com o carro da garagem da propriedade dele, por isso vem pedir o apoio dos 

colegas vereadores para essa votação. O vereador Luiz diz também ser favorável a  



 

 

 

indicação, pois esteve na casa desse senhor faz uns cinco meses e a saída dele já estava 

ruim, se não foi arrumada deve estar péssima, então é favorável. O vereador diz também 

ser favorável a indicação, pois o acesso é direito de todos os munícipes, pois noventa 

por cento tem no leite sua principal atividade, onde entra o caminhão praticamente todas 

as noites, então muitas vezes se o acesso não tiver bom pode acontecer de não ser 

recolhido o leite e se não é recolhido se perde, então é favorável a indicação, onde em 

qualquer propriedade as melhorias tem que ser feita. O vereador Alcides diz que 

também com certeza é favorável a todos acessos as propriedades, e vale a pena fazer 

indicação, mas ontem esse senhor estava na prefeitura falando com o prefeito e o 

prefeito colocou que ia ser feito o acesso, que as máquinas estão lá para baixo, pelo 

menos é o que falaram, mas é favorável. 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 esta 

sessão. O vereador Luiz diz querer fazer um comentário a respeito desse show, pois foi 

cobrado de muitas pessoas, então quer fazer um pedido a secretária e a assessora da 

possibilidade de se fazer um levantamento, pois a banda Mercosul vai tocar em vários 

lugares aqui perto nessa semana ainda, em Concórdia, Chapecó e Ibicaré, de quanto vai 

custar esses eventos nos outros municípios, de preferência com a cópia do contrato, para 

ver se os valores são parecidos com o nosso, pois é um direito e um dever dos 

vereadores fiscalizarem, pois está no portal transparencia da cidade de no ano passado 

eles tocaram em  Jubiá por vinte mil reais. Também no ano passada a presidente, 

vereadora Ivanete fez uma indicação para fazer lombadas ali próximo a quadra de areia, 

então acha que teria que reforçar esse pedido, porque ali é um perigo, depois das nove 

da noite é uma loucura a velocidade que os carros andam ali, então gostaria que a 

secretária fizesse um ofício reforçando esse pedido. A vereadora Ivete diz já que o 

vereador Luiz falou do baile de aniversário de Piratuba, e anos atrás Piratuba recebia 

bem menos arrecadação e trouxe shows que ficou na história e nesse ano vir Mercosul? 

Mercosul e a cantora Classi, por este valor, pensem bem, é justo fazer essa cobrança. O 

vereador Ivo diz achar justa as colocações do vereador Luiz, tem que realmente ser visto 

quanto é que foi em outros municípios e quem sabe realmente até foi isso, confessa que 

não sabe dizer se isso é caro ou barato, não tem muito essa noção porque não faz parte 

de entidades que contratam esses shows, também tem que se visto se lá em Jubiá é 

somente o conjunto ou é também com esse show, essa cantora, tem que ser analisado 

isso aí e de qualquer forma vê que talvez nós tenhamos outras prioridades, já desde o 

ano passado vinha falando que alguns eventos deveria ter sido repensado, pois vai faltar 

talvez em outros lugares, como no próprio posto de saúde, onde que jamais poderia 

faltar algumas coisas que sabem que falta. Não é contra festividade, alguma coisa tem 

que realmente existir, quem sabe uma forma de baratear seria fazer no centro de 

eventos, aonde que uma banda poderia fazer um bailão, enfim até talvez  



 

 

 

melhor para dançar, ou virado para fora, porque tem um palco que está lá e não foi feito 

nenhum show, mas quem sabe seria uma oportunidade, se não fosse chover faria pelo 

lado de fora, se caso estivesse chovendo faz pelo lado de dentro e cabe, pois seria uma 

forma de não ter o custo com lona, ou talvez com palco que normalmente tem esse custo 

também, seria uma forma de baratear também e de outro lado a gente sabe que se não 

houvesse absolutamente nada também ia ter problema e a população iria cobrar, é claro 

que tem que ser realmente analisado se esse valor é o correto. O vereador Celso 

pergunta qual é o valor que está no portal transparência. O vereador Luiz diz que é 

cinquenta e dois mil reais. O vereador Celso diz que pelo que está sabendo esse valor 

inclui tudo, desde lona, shows. O vereador Ivo diz que é separado, que esse valor é 

somente os shows, a lona tem uma licitação de treze mil separada. O vereador Luiz diz 

que se esses valores são condizentes com os outros shows na região, tudo bem. Também 

agradece a presença dos visitantes. 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 16 de Fevereiro de 

2.016. 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           

Primeiro Secretário                                           Segundo Secretário      

 

 

 

 

 



 

 

 


