
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.159  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE MAIO DE 2.016. 

 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 

17/05/2.016. 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: Convite para Assembleia Geral Ordinária da APAP – Associação Amigos 

Protetores dos Animais de Piratuba, Convite para Festa Junina – Escola Básica 

Marechal Câmara. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 84/2.016 – Encaminha Leis, Decreto 

Nº 637 de 16 de Maio de 2.016 – Estabelece Ponto Facultativo no dia 27 de maio de 

2.016, Mensagem Nº 11/2.016 – Autoriza a doação de Madeira para o centro 

Comunitário de Linha Divisa e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação 

Nº 03/2.016 – Solicita patrolamento e Cascalhamento no acesso à Propriedade de Gildo 

Melegari na Comunidade de Lageado Mariano – do vereador Luiz Gomes, Indicação Nº 

04/2.016 – Solicita cascalhamento no acesso à Propriedade de Lauri Bortolozzi na 

Comunidade de Lageado Mariano – do vereador Luiz Gomes. ORDEM DO DIA: Após 

as leituras a Presidente coloca em discussão as Indicações Nº 03 e Nº 04/2.016 do 

vereador Luiz. O vereador Luiz diz que foi procurado por este pessoal do Mariano e fez 

visita lá na semana passada e até esteve na propriedade de do seu Gildo Melegari e aí 

ele lhe falou que iria aguardar até na quinta-feira porque ele tinha que carregar frango 

ontem, então ia aguardar para ver se eles faziam o serviço, mas o vereador foi na 

segunda-feira lá e eles não tinham feito, então até gostaria que os demais vereadores 

fossem lá olhar ao redor daquele aviário, o caminhão não sai, esses dias até um 

caminhão se recusou de carregar lá e faz dois anos que ele está pedindo essa entrada e 

ele ainda uma irmã deficiente e ele é um cidadão que paga imposto e está abandonado 

lá, então pede aos colegas para aprovarem sua indicação. E do seu Lauri Bortolozzi 

também, ao redor da estrebaria é uma lama só, as vacas passam arrastando os tetos na 

lama e até acha que no ano passado já fez uma indicação, para fazer cascalhamento, até 

acha que foi no ano retrasado, aonde eles gastaram um monte e aí com a indicação eles  



 

 

fizeram um serviço aonde é encostado o caminhão, e esse é o trabalho do vereador, 

então está fazendo mais essas duas indicações e pede aos vereadores se possível que 

aprovem essas suas indicações. O vereador Sady diz ser favorável as indicações, 

também conhece os locais, e a do Gildo em primeiro momento quando era secretário foi 

arrumada a estrada dele, só que ele tem que se preocupar um pouco porque aquela água 

desce tudo em cima do aviário dele, não tem valeta, aí desce a terra toda para baixo, 

tranca e a água empossa toda no aviário, então é claro que tem que fazer, ajeitar, o 

vereador quando era secretário fez para ele, cascalhou toda entrada dele, só que dai não 

se ajuda e do jeito que está o cascalho hoje, não tem mais cascalho, ainda ontem falou 

com o Moura, eles estava no Mariano aí o vereador passou para ele o que tem para 

fazer, mas  não tem cascalho. Lá do Lauri Bortolozzi também é favorável, é um 

produtor bem forte lá do Lageado Mariano, só que lá também tem um problema vem 

uma água de cima para baixo que não tem onde colocar, foi feito os boeiros, mas os 

boeiros não aguentam, trancam tudo, quando vê a água está por cima, e o vereador deve 

ter visto por lá que ninguém mais limpa uma valeta, ninguém mais roça, então não sabe 

o que vão fazer porque essa água vem toda de cima e escoa na propriedade dele, mas é 

favorável, tem que fazer o serviço, mas tem esses detalhes aí. O vereador Luiz diz 

concordar com o vereador que tem água, mas as valetas e as beiras de estrada quando se 

passa uma patrola tem que limpar, pois se limpar a água vai escoar, então não sabe se o 

vereador visita alguém por lá, mas por exemplo lá para baixo nos Henicka aquelas 

estradas a patrola não limpa as valetas, não adianta cascalhar se não faz o escoamento 

da água. O vereador Ivo diz que conhece os agricultores, tanto o Lauri quanto o Gildo, 

mas não sabe bem sobre o caso que o vereador Luiz está falando e nem onde o vereador 

Sady está falando que vem água de cima, mas claro que são a favor de cascalhamento, 

precisa para todo mundo, são dois aviários que entram caminhão e cada dia caminhão 

mais pesado e com certeza vai estar afundando sempre, tem que dar as manutenções, 

sobre o Gildo ouviu o vereador falar que ele fez solicitação, sobre o Luiz não ouviu se 

ele solicitou ao departamento de obras para que fizesse o cascalhamento junto. O 

vereador Luiz diz que segundo ele, fez o pedido junto a secretária. O vereador Ivo diz 

que percebe aos longos dos anos, pois vem para vinte e quatro anos de prefeitura e as 

questões de estrada sempre tiveram problema e logicamente sempre houve melhora no 

maquinário, os prefeitos trocam os equipamentos e as estradas ainda continuam ruim e 

no seu modo de ver é pelo fato de muito mais caminhão, muito mais carro, aonde que 

vem a danificar muito mais as estradas, mas é favorável a indicação e com certeza quem 

tem o frango para tirar ali, chega a hora marcada não tem como ficar atolado com o 

caminhão, mas que converse com o DMER para que façam o quanto antes. A vereadora 

Ivete diz também ser favorável a indicação do vereador Luiz e se for olhar mesmo com 

as chuvaradas que tem dado, que faz o serviço em uma semana e na outra estraga, mas 

tem muita gente que está vindo solicitar essas mesmas solicitações que estão vindo já 

umas três, quatro sessões e se puderem fazer, para os agricultores melhor, se não, cada  



 

 

vez vai ficar mais ruim para os vereadores. O vereador Sady diz que se tem que fazer, 

tem que fazer, mas do jeito que está não está fácil, faz o serviço, aí chove, eles já vem 

solicitar de novo e muitas vezes não entendem que não da para fazer já, que as 

máquinas estão em outro lugar e tal e aí fazem uns escândalos, então não está fácil hoje 

em dia. O vereador Celso diz que a verdade é que estamos no inverno e com essas 

chuvaradas com certeza vai haver problemas e sempre houve mais problemas nas 

estradas nessa época, mas agora como é época de campanha, os vereadores enchem de 

indicação nesse sentido, porque se não é época de campanha o vereador nem vai na 

propriedade do agricultor, então isso vai ser normal agora. O vereador Alcides diz que 

estamos chegando em uma temporada até estava comentando esses dias com o prefeito, 

que com essas chuvaradas não vai ter salvação vai estragar muita estrada, e não é como 

dias atrás que vinha umas garoas, como o Sady colocou, quando vem, vem um monte de 

água, e é importante para um aviário, se não tiver em dia a estrada é complicado para os 

caminhões entrarem nas propriedades, mas o vereador Ivo colocou uma coisa bem certa 

que hoje existe muitos maquinários que anos atrás não tinha e ainda assim se mantinha 

mais ou menos as estradas, mas hoje existe muito mais veículos em nossa cidade, anos 

atrás era um fusca, um jipe, e hoje todo mundo tem um carro do ano, tem aviários 

esparramados por todo nosso município, então é para ver que o movimento triplicou, 

então os problemas de estrada também aumentaram. O vereador Celso diz que ainda por 

cima melhorou a qualidade e o tamanho desses transportes, o que danifica ainda mais as 

estradas. O vereador Alcides diz que tem que ser feito, com certeza a secretaria vai 

fazer, é de interesse deles também atender o pessoal. Não havendo mais nada a discutir 

a Presidente coloca as indicações em votação as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Após a Presidente solicita a secretária que faça as leituras das Atas dos 

Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, 

Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 08/2.016 – Institui o 

Fundo Municipal do Idoso de Pirtuba e dá outras providências. Após as leituras a 

Presidente coloca o Projeto em discussão. A vereadora Marli diz que não tem nem o que 

discutir nesse projeto, pois esse projeto é lei, ele é obrigado, como ano passado foi 

aprovado aqui nessa casa o repasse para o festival de dança, então nesse ano com esse 

projeto a Maesa vai repassar um valor, e a prefeitura não vai precisar repassar esse 

dinheiro, já que está acontecendo toda essa crise, então a Gelci lhe procurou para que 

fosse feita uma votação só desse projeto para agilizar, por isso então a comissão 

resolveu solicitar votação única. O vereador Ivo diz que lhe parece que já no ano de dois 

mil e treze e dois mil e quatorze o Tribunal de Contas também recomendou ao 

município para que fizesse esse fundo, o fundo municipal do idoso, então também é 

favorável, não tem nada contra, acha que ele vem a facilitar essa entidade, onde tu pode 

captar recurso tanto federal, estadual, o município pode também fazer repasse e é uma 

forma muito mais facilitada para as empresas repassarem e até para deduzir das pessoas 

físicas do imposto de renda, também pode ser captado recursos, então não tem nada  



 

 

 

contra a criar esse fundo para auxiliar o grupo de idosos. Não havendo mais nada a 

discutir a Presidente coloca o projeto para sua única votação o qual foi aprovado por 

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

visitantes e a Deus por mais essa sessão. O vereador Luiz diz querer voltar atrás e dizer 

que não visita as pessoas só em épocas de campanha e está terrível o acesso à Lageado 

Mariano, o vereador Sady deve saber, até fizeram uma guarita lá, pobre das crianças, 

chegaram a colocar uma lona para a água não ir dentro da guarita. O vereador Ivo diz 

que participou nessa manhã em Concórdia na AMAUC, aonde estavam os dezesseis 

municípios lá, representados pelos seus prefeitos e também alguns vereadores e pessoal 

técnico, onde que o Consórcio Lambari, aquilo que já aprovaram aqui, autorizaram o 

prefeito a participar do consórcio ali na questão ambiental, onde que hoje todo mundo 

sabe que quando depende de um licenciamento ambiental tem que ir até a FATMA, 

mesmo para uma simples árvore até a um pouco mais complicado, mas é muito 

demorado e envolve profissionais, se sabe que em Joaçaba é um funcionário que tem 

para atender todos os municípios, Concórdia também são poucos que tem, então os 

prefeitos através do Consórcio Lambari que já existe Consórcio, que seria para outra 

finalidade,  agora mudaram para outra finalidade que seria também para os 

licenciamentos ambientais, então vê que vai ser importante e no primeiro momento ele 

tem um custo para cada município aonde que vai ter seis a sete funcionários, mas pela 

experiência de outras regiões, onde já se tem esse consórcio se torna viável, porque toda 

empresa, ou pessoa física e também todas as taxas, porque todo licenciamento tem suas 

taxas vai cair nesse fundo também que o consórcio vai criar, então vê que é importante e 

que vai sair ainda nesse ano, a gente sabe que um município, desde um cemitério, uma 

cascalhareira, quem tem depósito de adubo orgânico que está a muito tempo esperando 

a FATMA e muitas vezes não vem e o cara que entrega o produto, aquele que compra 

exige os licenciamentos, enfim, os agricultores também, desde açude precisa 

licenciamento, plano de corte, até a prefeitura quando vai fazer alguma terraplenagem o 

correto é fazer o licenciamento e isso se depender da FATMA não vai sair, e isso aí vai 

agilizar e se sair o quanto antes isso vai ser uma boa, porque os vereadores também 

ajudaram a aprovar para que o município possa fazer esse convênio aí. A presidente 

também agradece a Presença de todos. Também coloca que na semana que vem não 

haverá sessão, pois já completamos as quatro sessões ordinárias desse mês. A 

Presidente convida a todos para a audiência pública na próxima terça-feira às 8:30 horas 

no Plenário da Cãmara. 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 24 de Maio de 2.016. 
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