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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

ARABUTÃ - SANTA CATARINA 

 

ATA N 24/2021 Sessão Ordinária 

 

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, 

com início às dezoito horas e trinta minutos foi realizada no Plenário da 

Câmara de Vereadores de Arabutã, seguindo-se os protocolos, devido a 

pandemia do coronavírus (COVID-19), a Vigésima Quarta Sessão 

Ordinária da Primeira Sessão Legislativa, da Oitava Legislatura, 

deliberando-se o que segue: O Presidente da Câmara, Vereador 

Wellington Berner Pereira, declarou aberta a presente Sessão saudando os 

Vereadores, os efetivos e comissionados da casa e ao público que assiste 

de seus lares. Na sequência, passou a Sessão para o Pequeno 

Expediente, o Secretário fez a leitura da ata da sessão anterior, não 

havendo oposições a mesma foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, 

o Presidente requereu a leitura do Material que compõe este expediente, 

iniciando pela leitura dos Ofícios Recebidos: Ofício n° 159/2021, do 

Executivo Municipal, solicitando espaço para o uso da palavra pela Prefeita 

Municipal. Após, foram lidos os Ofícios Expedidos: Ofício n° 135/2021, do 

Legislativo Municipal, encaminhando a Indicação n° 41/2021;  Ofício n° 

136/2021, do Legislativo Municipal, encaminhando pedido de recursos 

e/ou máquinas agrícolas para o Governo Estadual. Após foram lidas as 

proposições do Poder Executivo: Projeto de Lei Complementar n° 14 de 16 

de julho de 2021, que autoriza o Poder Executivo alienar bens imóveis 

pertencentes ao Município e dá outras providências. Na sequência, foram 

lidas as proposições do Poder Legislativo: Indicação n° 42/2021, de 

iniciativa dos Vereadores Felipe Patzlaff, Assoredo Konrad, Ilário Haefliger 

– MDB e Mauri Patzlaff – PSDB. Terminada a leitura da Matéria que 
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compõe o Expediente, o Presidente passou a palavra para os Vereadores 

que desejam se manifestar durante 5 (cinco) minutos.  A Vereadora Liane 

solicitou a palavra e falou sobre as vacinas da influenza e da covid. O 

Vereador Márcio, pediu a palavra e destacou a licitação de um trecho de 

asfalto em Canhada Grande; Destacou a continuidade dos serviços e o 

atendimento aos munícipes nos setores da Infraestrutura e Agricultura. 

Frisou a participação da Epagri na sessão anterior. Não havendo mais 

pronunciamentos, o Presidente passou a Sessão para a Ordem do Dia, 

convertendo a mesma para Comissão Geral, convidando a Prefeita 

Municipal para fazer sua apresentação, a qual trouxe informações sobre o 

saneamento básico; sobre a coleta de lixo; sobre os imigrantes; sobre o 

Estatuto do Servidor; sobre a municipalização da SC 154; sobre a retirada 

dos canteiros; sobre a pavimentação em Canhada Grande; sobre a 

aquisição de uma Van para o setor da Saúde; sobre o envio para a 

Promotoria, de uma ação judicial em favor dos servidores, tendo em vista 

a suspensão do aumento salarial previsto; Sobre a usina asfáltica que será 

instalada em Itá. Por fim a Prefeita agradeceu a todos os empreendedores 

do Município. Comentou ainda sobre a licitação de uma escavadeira, a 

qual deu deserta. Comentou sobre a entrega de camisetas e dos 

uniformes nas escolas. Para encerrar, parabenizou o Colono e o Motorista, 

pela passagem do seu dia, no próximo 25/07/2021. O Vereador Mauri 

pediu a palavra e questionou acerca da reposição de medicamentos no 

Posto de Saúde; em seguida o Vereador Assoredo questionou acerca do 

baixo salário dos operadores de máquina. Tais problemas segundo a 

Prefeita estão sendo resolvidos. Não houve mais questionamentos, o 

Presidente deu sequência à Ordem do Dia, passando para a votação dos 

seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar n° 13 de 05 de julho de 

2021, que acresce dispositivos na Lei Complementar n° 140, de 29 de 
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novembro de 2013 e alterações, que dispõem sobre Código de Obras do 

Município de Arabutã. Não havendo oposições a iniciativa foi aprovada por 

unanimidade em segunda votação; Projeto de Lei Ordinária n° 17 de 05 

de julho de 2021, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 

105.860,00 no orçamento do Município de Arabutã, e dá outras 

providências. Não havendo oposições a proposição foi aprovada por 

unanimidade em segunda votação. Sem mais assuntos, a Sessão passou 

para o Grande Expediente: Fez uso da palavra o Vereador Márcio, 

destacou a continuidade dos trabalhos no Setor do Esporte e no Setor de 

Educação. O Presidente complementou, destacando o recebimentos de 

muitas emendas, vindas da coligação PL, PP, PSD e PT. O Vereador Márcio 

agradeceu e finalizou sua fala. O Vereador Felipe usou a palavra, saudou a 

todos e discorreu sobre sua visita ao Corpo de Bombeiros. Destacou 

ainda, que é necessário um maior empenho para manter o título de 

Capital Catarinense da Cuca, buscando meios de divulgar e de mostrar 

que o Município é merecedor desse título. Os Vereadores Assoredo e 

Mauri, respectivamente fizeram um aparte concordando com a colocação 

do Vereador Felipe. Após, a palavra voltou para o Vereador Felipe que 

reiterou sua mensagem anterior. Em seguida o Presidente fez uso da 

palavra e mitigou a fala dos colegas para demonstrar que regionalmente 

Arabutã é reconhecida como Capital da Cuca. A Vereadora Venícia fez uma 

aparte, trazendo um relato que vivenciou na cidade de Gramado/RS, o 

qual também tem como foco a distribuição de cucas. Finalizando, o 

Vereador Felipe disse que apenas pretende incentivar e buscar novas 

ideias. O Vereador Mauri solicitou a palavra para pedir que seja aprovado 

o envio de um Ofício de Agradecimento para a empresa Petry Fest Haus 

pelos serviços prestados. O envio do Ofício foi aprovado por unanimidade. 

O Vereador convidou os demais Vereadores para o encontro com o 
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governador que ocorre dia 21/07/2021 em Concórdia e parabenizou os 

colonos e motoristas pelo seu dia. Após, não havendo mais manifestações, 

o Presidente encerrou a presente Sessão às 19h48min, e convidou aos 

Senhores Vereadores para participarem da 25ª Sessão Ordinária que 

ocorrerá no dia 26 de Julho com início às 18h30min no Plenário da 

Câmara de Vereadores.  
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