
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.148  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE MARÇO DE 2.016. 

 

 

Aos oito dias do mês de março 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 1º/03/2.016. 

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 

2015/2016 – do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – Encaminha Prestação 

de Contas do Prefeito Exercício 2.014, Ofício nº 197/SCC – da Secretaria de Estado da 

Casa Civil – Resposta Moção, Convite da Secretaria de Turismo para Reunião com o 

Sebrae. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 01/2016 – do Projeto de Lei Nº 01/2.016 – 

Abre crédito suplementar por conta de anulação parcial ou total de dotação orçamentária 

do orçamento vigente no valor de R$ 26.0000,00 e dá outras providências, Mensagem 

Nº 02/2.016 – do Projeto de Lei Nº 02/2.016 – Abre crédito suplementar por conta de 

anulação parcial ou total de dotação orçamentária do orçamento vigente no valor de R$ 

29.000,00 e dá outras providências. Após as leituras tivemos Uso da Palavra do Senhor 

José Luiz Fontanela da Epagri e também da Senhorita Marcia Dupont – Secretária de 

agricultura, os quais vieram explanar sobre os trabalhos realizados no exercício de 

2.015, e os trabalhos que serão efetuados no exercício de 2.016. ORDEM DO DIA: Na 

ordem do dia não tivemos nada. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a 

presença dos visitantes e a Deus por esta sessão. O vereador Anildo agradece a presença 

da Marcia e do Fontanela, pois assim os vereadores ficam sabendo do trabalho realizado 

pela secretaria e pela Epagri e se alguém perguntar alguma coisa saberão responder. O 

vereador Celso também agradece a explanação da Marcia e do Fontanela, e coloca que 

na sessão passada ou retrasada alguns vereadores comentaram sobre as despesas com a 

festa do dia do município, e o vereador havia comentado que os cinquenta mil seria o 

valor  gasto com toda infraestrutura e não só com a banda e o show, mas alguns 

vereadores falaram que não, então foi até a prefeitura e trouxe os documentos que 

comprovam os gastos, conforme havia comentado. O vereador Sady também agradece a 

presença do Fontanela da Epagri e da Marcia da Agricultura, e até hoje estavam 

comentando sobre as pastagens, e nós temos uma região boa em todo município, mas  

aqui para cima, em Linha Hachmann, Lageado Mariano, Linha Serraria tem terrenos ali  



 

 

que estão muito bom, então estão de parabéns por incentivar esses colonos a mexer mais 

com o terreno e melhorar nos custos e a também quer dizer a Marcia que quando 

compraram esses equipamentos novos teve gente que ficou meio assim, mas hoje estava 

fazendo silagem lá com o seu irmão e vendo a facilidade com essas gaiotas e acha que 

quando der teria que trocar todos os maquinários por essas gaiotas porque é excelente, 

poupa gente, e hoje está escasso os peão, então essa iniciativa foi muito boa. Sobre as 

festas, a Marcia até passou alguns resultados e o dinheiro que foi repassado para as 

comunidades, também ajudou na festa de Arroio Bonito e Zonalta quando estava de 

secretário, mas a única coisa que não está sabendo o lucro dessas festas, até esses dias 

quando estavam organizando a festa na sua comunidade alguém comentou se era uma 

festa maior que uma festa do agricultor, aí diz que não sabia dizer quanto tinha sido o 

lucro das ultimas festas, então se o pessoal das comunidades ou até da secretaria 

pudesse repassar para os vereadores seria importante. O vereador Luiz parabeniza as 

colegas vereadoras e todas as mulheres pela passagem do dia das mulheres e diz querer 

falar a respeito de uma coisa que leu no Jornal a Cidade essa semana, sobre a saída de 

uma garagem, pois ela sai dentro da rua, diz não saber se os colegas vereadores já 

viram, mas até foi olhar e aquilo lá é uma calamidade mesmo, acredita que a Rua das 

Flores vai ser asfaltada não sabe se esse ano o prefeito vai asfaltar, mas o próximo vai, 

então não sabe como os pedestres irão passar, e como os cadeirantes irão passar, pois a 

saída da garagem sai dentro da rua, então não tem a calçada, mas acredita que eles 

tiveram autorização, então gostaria de saber qual a fiscalização que foi feita lá, se os 

nobres vereadores quiserem ir lá olhar, é no prédio do Baldasso e também solicita a 

secretária que solicite uma cópia do Plano Diretor e sobre esse documento que o 

vereador Celso trouxe sobre a banda também gostaria de ver, se estiver tudo certo tudo 

bem, se não irão tomar algumas providências porque Vargem Bonita fez uma festa lá e 

com setenta mil reais trouxeram a mesma banda que fez o show aqui, show com Tchê 

Mendes e Mato Grosso e Matias.  A vereadora Ivete agradece a presença do Fontanela e 

da Marcia, parabéns pela explanação, é bom isso que vocês fizeram e todas as 

secretarias deveriam fazer isso pelo menos uma vez por ano e também quer  desejar a 

todas as mulheres tanto aqui da câmara e também a todas as mulheres um feliz dia da 

mulher e um forte abraço. A vereadora Marli agradece também ao Fontanela e a Marcia 

pela explanação que fizeram, foi muito bom e assim ficam sabendo das coisas que são 

feitas, e como esses sessenta e cinco mil que foi dada a comunidade para fazer a festa do 

agricultor a gente sabe que se o município não colaborar as comunidades sozinhas não 

tem como fazer uma festa assim, parabéns pelo trabalho desenvolvido e seria bom que 

todas as secretárias viessem explanar sobre os seus trabalhos e também quer parabenizar 

todas as mulheres do nosso município já que hoje é o dia da mulher. O vereador Ivo diz 

que também havia anotado o que a vereadora Ivete falou e a Marli também falou, é 

importante que as outras secretarias também em alguma oportunidade vir aqui prestar 

contas, ou quais as obras, os serviços que estão para acontecer, muitas vezes sabem de  



 

 

 

tal inauguração e quando vê nem sabiam que estava sendo executado, então talvez é 

importante saber o cronograma do ano, parabenizar o Fontanela e a Marcia, Epagri e 

secretaria que tão bem colocaram os programas, como trabalha lá junto já sabe do 

trabalho, dos vários programas, como esse do piqueteamento que o pessoal falou, 

realmente o resultado é muito bom e quando a gente vê o noticiário a gente vê que o que 

está segurando o país é a agricultura, é o agronegócio, que é o frango, o porco, o gado 

que também vai para exportação, soja, milho, enfim o que está segurando o país é a 

agricultura, e até vendo um dado que em dois mil e treze, um milhão e seiscentos, quase 

um milhão e setecentos e em dois mil e quatorze também esse valor, já em dois mil e 

quinze seiscentos e alguma coisa, claro que isso é o reflexo de muitas coisas, é o medo 

do financiamento, é o juro, é um monte de coisas que estão por vir aí. Seria interessante, 

até já procurou por várias vezes e a assessora poderia ajudar, pois sempre sonhou e 

achou que deveria existir até como secretário, como existe na saúde quinze por cento, a 

educação vinte e cinco por cento deveria ter um percentual mínimo obrigatório para a 

agricultura, pois quando há as crises como a gente está vendo agora, não está falando de 

Piratuba só, isso é em todo estado, enfim no país, quando há crise, o lugar mais fácil de 

cortar que não há obrigatoriedade de investir é a agricultura, estrada é obrigado a fazer, 

educação é principal, a saúde também, mas a agricultura não tem aquela obrigação se o 

prefeito resolver cortar a patrulha agrícola amanhã, vai cortar sem nenhum problema. A 

Marcia falou do CAR e ele está se encerrando e tem certeza absoluta que não vão 

acabar, nem aqui e nem em muitos municípios, por problemas desde tempo até 

problemas das terras mesmo, é muita terra em comum, ou tem mais de um dono, os 

mais diversos tipos de problema e isso não vai se resolver tão logo, então gostaria até de 

pedir para que mandassem um ofício para os nossos Deputados Federais que 

representam a região, Colato, Carmem Zanotto, Maldaner, Tebaldi, enfim se tiver mais 

algum que interceda junto ao ministério do meio ambiente para que se prorrogue isso aí, 

nós acreditamos que vai ser prorrogado, mas até agora não tem nada oficial. Também 

quer cumprimentar as mulheres pelo seu dia, dia internacional das mulheres. O vereador 

Alcides diz querer cumprimentar todas as mulheres, pelo dia internacional da mulher, 

parabenizar o Fontanela e a Marcia pela explanação que fizeram e até gostaria, como o 

vereador Sady lembrou bem sobre a prestação de contas da festa do agricultor, porque 

logo estamos chegando na outra e eles vão dizer, é eles gastaram tanto e de repente 

vocês nem gastaram os sessenta, então seria importante e o mais importante ainda seria 

se pudesse fornecer uma cópia do que foi apresentado aqui par nós, porque de cabeça a 

gente não lembra de tudo e como andam bastante pelo interior alguém pode questionar 

alguma coisa, aí com o papel podem mostrar a realidade, mas sem o papel não podem 

mostrar e isso é importante para valorizar o trabalho de vocês. Também diz que gostaria 

de fazer uma pergunta, se tem o número de quantos litros de leite o município produz 

por mês. O Fontanela coloca que aproximado são vinte e um mil há vinte e quatro mil  



 

 

litros por dia. Também coloca que o vereador Luiz colocou sobre a construção, sobre 

uma saída de uma propriedade que está em cima do passeio, há algum tempo fez uma 

indicação e pediu para a secretaria pegar um projeto de lei que a prefeitura de Joaçaba 

fez, aí fez uma indicação porque não podia fazer um projeto porque criava despesa para 

que consolidasse aquilo que já está feito, porque tem gente que há dez anos ou mais tem 

uma construção irregular e que não conseguiu o habite-se, então fez uma indicação para 

que se consolidasse essas obras, porque não tem mais como desmanchar, tem 

propriedade que está construída há dez anos e está irregular, e não tem como o cidadão 

desmanchar e fazer outra casa, isso então seria uma coisa importante, mas não foi feito, 

e o pior se está acontecendo isso, ainda não foi ver, além de não ter sido feito tem mais 

gente fazendo errado, aí não se tem mais concerto, se é na avenida ou na Rua das Flores 

é um problema sério e alguma providência deve ser tomada, até quer passar por lá e ver. 

Também coloca que foi mandado o ofício a SDR e eles estão fazendo as roçadas daqui a 

Concórdia. A Presidente também parabeniza todas as mulheres, as esposas dos 

vereadores, as mulheres vereadoras, as mulheres que trabalham na câmara, todas as 

mulheres do nosso município e do mundo, parabéns pelo dia da mulher. Também quer 

agradecer mais uma vez ao Fontanela, a secretaria de agricultura a Marcia, ao Schmidt e 

a Joze, pois se sente valorizada quando vem e demonstram o que é feito na agricultura, 

porque alguma coisa a gente sabe, mas não tão profundo como é explicado, então mais 

uma vez o seu agradecimento. 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 08 de Março de 2.016. 
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