
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.161  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2.016. 

 

 

 

Aos quatorze 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 07/06/2.016. 

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 Zonalta. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 06/2.016 – 

Solicita cascalhamento na Propriedade de Adamir Ronaldo de Almeida na Linha Diesel 

– do vereador Luiz Gomes, Indicação Nº 07/2.016 – Solicita escavação aos arredores do 

Restaurante no Pesque Pague de Ademir Martinazzo na Linha Diesel – do vereador 

Luiz Gomes, Indicação Nº 08/2.016 – Solicita que seja colocado um Lixão na 

Comunidade de Alto São José – do vereador Alcides Gomes. ORDEM DO DIA: Após 

as leituras a Presidente coloca em discussão as Indicações Nº 06 e 07/2.016 do vereador 

Luiz. O vereador Luiz diz que o seu Adamir, popular negão que mora ali pertinho do 

pesque e pague do Alemão, ele construiu a casa ali já faz um tempo, somente que não 

foi cascalhado ainda ali, ele disse que já agendou na secretaria, que já falou com o 

secretário de obras, só que eles não fizeram, e não tem como sair ali da propriedade 

dele, a esposa dele trabalha no mercado do Ricardinho e até fez uma cirurgia esses dias. 

Sobre a outra indicação, o Alemão também lhe procurou dizendo que já agendou esse 

serviço na secretaria, levaram uma terra que ele pediu para fazer um estacionamento, 

mas já faz um ano e não foi esparramada, então ali é parte do turismo rural, tem que dar 

mais apoio, ele se queixou que não está tendo apoio, então gostaria que os nobres 

vereadores aprovassem essa indicação também. O vereador Sady diz que é válida as 

indicações, mas tem que ver se esse pessoal estão agendando na garagem, não adianta 

você fazer uma visita lá, ou eles te procurar e daí acontece como lá no Gildo Melegari, 

você foi lá, fez a indicação e no outro dia cedo eles foram lá e fizeram o serviço, não 

fizeram um ótimo serviço, mas fizeram um tapa buraco para deixar ele contente, isso 

não adianta, porque com certeza tem outras pessoas esperando e que ainda não 

ganharam o serviço, claro que é valida a indicação porque vai estar te favorecendo, é  



 

 

 

claro que também não irão ser contra, mas as pessoas tem que ir primeiro lá na garagem, 

tem que agendar e eles fazerem o serviço o serviço quando a máquina estiver naquele 

lugar. O vereador Luiz diz que vai continuar a fazer as indicações e não vai dizer que os 

seus eleitores estão mentindo, apenas está fazendo o serviço de vereador. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca as duas indicações do vereador em votação as 

quais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão 

a indicação Nº 08/2.016 do vereador Alcides Gomes. O vereador Alcides diz que ali em 

Alto São José, próximo a antiga escolinha, reside em média dez famílias e eles estão 

tendo dificuldades para o recolhimento do lixo, eles tem que colocar no carro e levar até 

outro local, aí então o vereador resolveu fazer essa indicação para que coloquem esse 

lixão ali, que vai beneficiar muitas famílias, então pede o apoio dos vereadores para 

aprovação da indicação. O vereador Ivo diz achar que é um trabalho interessante de se 

depositar o lixo naquele compartimento, ao menos não fica no tempo, ao céu aberto, 

cachorros, enfim gatos, e pode ter outras embalagens ali perigosos, enfim acha que é 

necessário, pois ao menos não vai estar indo para os córregos e meio ambiente, lembra 

que já existe uma cobrança há muito tempo, desde a época que era secretário de 

agricultura, para que houvesse esse recolhimento e naquele período não foi possível e 

no primeiro ano de mandato de vereador fez a indicação para que se recolhesse esse lixo 

no interior e mais vereadores devem ter feito em anos anteriores também essa indicação, 

mas é algo que representa o coletivo, toda comunidade e que se faz necessário, do 

contrário ele vai parar mesmo nos rios e aí todo mundo os danos que vai acontecer, 

então é favorável a indicação e sempre que for preciso que troquem os lixos, porque dá 

para ver que já existem alguns quebrados em função do sol, resseca o plástico e então 

sempre é preciso trocar, mas é um belo serviço que se faz pela comunidade do interior. 

O vereador Luiz diz também ser favorável, e até fizeram reunião com a comunidade 

para fazer o plano de governo e a comunidade levantou essa questão. 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 Luiz diz que sempre fazem os 

pedidos, mas quando são atendidos também é preciso agradecer, então quer agradecer a 

secretaria do Moura que fizeram o serviço lá no Mariano e também agradecer o serviço 

que fizeram lá no Sergio Beloto e do Vanderlei Machado, não ficou bem bom como 

deveria, mas já melhorou, então quer agradecer. A vereadora Ivete diz que também 

queria deixar o agradecimento ao Adair que fez o serviço lá em Zonalta na região do 

Taime, domingo teve o gosta de passar na encruzilhada aí não se contentou e desceu até 

lá embaixo, e ficou boa a estrada, então quer dizer que as vezes vem pedir e são 

criticados, mas também é preciso saber agradecer quando é atendido. O vereador Ivo diz 

que gostaria de fazer um comentário da Cidasc e também do Icasa, talvez até solicitar 

um ofício, isso talvez tenha que ser na próxima sessão para passar por votação, mas do  



 

 

dia para a noite, ou da manhã para a tarde a Cidasc deixou de fazer a GTA e também o 

brincamento e se fosse o município cortar do dia para a noite uma coisa dessas, não sabe 

o que aconteceria, porque é algo que não se pode transitar com animal, não pode ir para 

o abatedouro sem o GTA, o GTA é a guia de trans animal, o abatedouro não aceita e 

não tem como, é norma, é regra, é lei, porém não se entrega, até a funcionária foi 

dispensada por um período até se regularizar, e tomara que se regularize o quanto antes, 

é uma pendência judicial que existe entre Cidasc e Icasa, a Icasa é um braço da Cidasc, 

onde que presta serviço para a Cidasc, Icasa tem uns técnicos, veterinários, enfim que 

são bancados pelas agroindústrias, Perdigão, Sadia, tem várias, mas os municípios tanto 

Piratuba como Ipira, também há um funcionário que entrega esses brincos para os 

animais, pois cada animal depois de seis meses tem obrigação de ter esse brinco, se não 

passa alguém da Cidasc e pode ver e mandar abater, essa é a norma, é a lei, e 

principalmente os abatedouros, tem que se deslocar nesse momento para Concórdia ou 

Peritiba que tem um escritório oficial da Cidasc, então imagina o problemão que isso 

vem acontecer, tem gente com os bichos presos para levar para o abate e não pode levar, 

e não há uma solução tão próxima, então talvez para a próxima sessão peça um ofício 

para que passe por votação e qua vá para a Cidasc em Concórdia, onde que tem o 

gerente regional e se há uma pendência judicial com o Icasa, então que venha alguém da 

Cidasc, meio dia aqui e meio dia no Ipira ou duas vezes por semana, enfim que se 

resolva isso, porque o problema é sério, mas deixa para a próxima sessão, quem sabe até 

lá já esteja resolvido. O vereador Alcides diz que o nosso estado está meio feio, já 

temos um problema sério com a tal de Fatma, é uma dificuldade para se conseguir um 

plano de corte, uma licença ambiental, é a coisa mais triste do mundo, tem gente há 

mais de ano esperando, sabe porque é procurado por pessoas que pedem para ajudar 

indo até o gabinete para tentar agilizar, para que se destrinche mais rápido e agora a 

Cidasc também e esse é um problema mais sério ainda. Na semana passada diz ter 

comentado sobre o Deputado Celso Maldaner e o vereador Ivo comentou sobre o asfalto 

da Rua Santa Catarina e acabou não falando que ali tem uma emenda do Deputado 

Titon de cem mil, então dá para ver que os nossos deputados estão trazendo coisas, 

esses outros deputados que só vem aqui em Piratuba pedir voto tinham que vir aqui ver 

o que os nossos Deputados trazem para Piratuba, não é só vir buscar voto e depois 

sumir, daqui dois anos estão aqui de novo, aí o povo vota e o nosso município não 

ganha nada com isso, então só para lembrar que o nosso Deputado está fazendo alguma 

coisa pelo nosso município, então fica feliz porque não jogou o seu voto fora. 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 14 de Junho de 

2.016. 

 



 

 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           

Primeiro Secretário                                           Segundo Secretário      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


