
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.147  DA 17° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 1º DE MARÇO DE 2.016. 

 

 

Ao primeiro dia 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 23/02/2.016. 

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: Ofícios de 

Liberação de Recursos, Convite do Corpo de Bombeiros Militar de Piratuba, Ofício Nº 

09/2.016 – da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e EPAGRI – 

solicita o Uso da Palavra na Sessão Ordinária do dia 08/03/2.016. Requerimento do 

Deputado Darci de Matos - Parabenizando pela passagem do aniversário de 

emancipação de nosso município, Requerimento do Deputado Aldo Schneider - 

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

EXECUTIVO: Ofício Nº 14/2.016 – Encaminha Resposta Indicação Nº 01/2.016 – da 

vereadora Ivete de Azeredo. 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.  Não havendo nada a discutir 

a Presidente coloca o projeto para sua segunda 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 Celso coloca que de agora em diante 

pelo menos nós estamos sabendo que a SC-135 está na responsabilidade do município, 

pois como o governador falou em Capinzal o Decreto que existia foi revogado, mas pelo 

menos acaba aquele diz que disque e o prefeito poderá e irá fazer alguma coisa, um tapa 

buracos ou mesmo o patrolamento. A vereadora Ivete diz que foi procurada hoje pela 

manhã e quer ver se for possível da secretária fazer um pedido, só não sabe se faz direto 

para as empresas ou para o Executivo, não está bem inteirada de como fazer esse 

pedido, sobre as torres da Claro e da OI que estão sempre com problemas, até o pessoal 

estão vindo de fora e mesmo o pessoal daqui também não estão conseguindo fazer 

ligação, aí foi procurada para ajudar a resolver. O vereador diz que gostaria de  

cumprimentar e parabenizar também a secretaria de educação que teve mais um prêmio 

a poucos dias atrás na revista exame, foi pesquisada as quinhentas melhores cidades e  



 

 

 

nós estamos em quadragésimo lugar, Castelo Branco também ficou bem colocado aqui 

na região da AMAUC, mas nós foi uma colocação que orgulha qualquer piratubense, e a 

gente tem que parabenizar principalmente os professores porque aí tem a dedicação dos 

nossos professores de Piratuba que são altamente qualificados e que nos propuseram a 

esse lugar aí. Esperamos que nós próximos anos possamos melhorar ainda mais no 

ranking nacional. Também diz que esteve participando da comemoração da Epagri, 

sessenta anos e cinquenta e cinco anos em Piratuba, então este eventos foi bem 

representativo, teve bastante lideranças, participação do interior e a gente sabe que com 

certeza não só no estado mas como em Piratuba a agricultura nossa não estaria nesse 

desenvolvimento se não houvesse o trabalho da Epagri, então também temos que 

parabenizar essa instituição, que sempre ocorra de forma gratuita, porque como os 

cortes que tem do governo federal e estadual, as vezes há medo, que não passe mais a 

ser gratuito e que seja cobrado, como já existe em outros estados. E voltando a falar da 

SC-135, diz que foi algo novo, até então não sabia e acha que muitos não sabiam, mas 

quando Raimundo Colombo esteve em Capinzal no dia dezoito, então está em todas as 

rádios e noticiários que fala que em dois mil e onze houve a revogação do decreto que 

tinha sido estadualizada na época do Raimundo ou na época do Luiz Henrique e está no 

site das rádios que em dois mil e onze foi revogado o decreto, até tentou procurar esse 

decreto, mas não conseguiu localizar, mas está em todas as radio, radio atual, radio 

barriga verde, também a capinzal, está falando que foi revogado o decreto e portanto 

passou a ser novamente do município, um pouco até estranho porque até parece que foi 

muito pouco divulgado até por parte do governo do estado assim como nunca se falou 

nada que tinha sido revogado, mas é o que está aí e de uma certa forma pelo menos se 

resolveu que é do município e esse o estado não pode achar o município que passe a 

patrola e acaba com isso. O vereador Alcides diz que não pode participar do evento da 

Epagri, pois foi levar um senhor para se internar em Joaçaba, pois vai fazer cirurgia 

hoje, mas a gente pode ver a importância de uma radio e da comunicação, pois hoje pela 

manhã escutava o programa da radio e o Leonir e o Alissom falavam da importância da 

Epagri, então parabéns e desculpa por não se fazer presente, mas quem sabe em uma 

outra oportunidade. O vereador Ivo comentou do decreto e todo mundo está lembrado 

que em dois mil e onze começou a guerra, era na câmara, na prefeitura, era 

manifestação e em momento algum o governador falou que tinha revogado o decreto, é 

estranho, mas não adianta ficarem discutindo se foi em dois mil e onze ou se não foi, 

porque não avisaram, o mais importante é que não fizeram nada, agora o prefeito teve 

coragem e vai fazer, pois não tem como continuar assim, coitado do vereador Anildo 

que tem que passar todo dia por lá e ainda várias vezes por dia, de noite deve caminhar 

no escuro e desviar os buracos. A Presidente também diz querer parabenizar o Fontanela 

pela demonstração dos cinquenta e cinco anos da Epagri em nosso município e 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 1ºde Março de 2.016. 

 

 

 

Ivanete M. Potrich                                                  Anildo Longo 

Presidente                                                               Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Alcides Gomes                                                  Ivo Weber           

Primeiro Secretário                                           Segundo Secretário      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


