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       Ata da 10ª Sessão Ordinária, do 3º Período Legislativo, da 13ª 

Legislatura, realizada no dia 16 de abril de 2019. 
 

Aos dezesseis (16) dias do mês de abril de dois mil e dezenove (2019), às 19:00 horas, no 

Plenário Senador Luiz Henrique da Silveira da Câmara Municipal de Antônio Carlos, 

reuniram-se os Senhores Vereadores, que sob a Presidência do Vereador José Airton 

Decker, assinaram o livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de 

Deus, o Presidente declarou abertos os trabalhos da presente Sessão, cumprimentou os 

companheiros da Mesa Diretiva, demais Vereadores (a), munícipes presentes e internautas, 

solicitando ao Vereador Vagner que fizesse a oração inicial, invocando a benção de DEUS. 

Dando continuidade, o Presidente colocou a Ata da 9ª Sessão Ordinária em discussão, e 

não havendo manifestação foi referida Ata submetida à votação sendo aprovada pela 

maioria, entre os presentes pois tivemos a ausência do Vereador Emerson e os Vereadores 

Filipe e Vera se abstiveram de votar pois não participaram da referida Sessão por estarem 

em Brasília na Marcha em Defesa dos Municípios. Ato contínuo o Presidente passou para 

o Expediente recebido, solicitando ao 1º Secretario, Vereador Felicio, que iniciasse a 

leitura: lido inicialmente o Ofício 028/2019, do Vereador Presidente José Airton, à 

CASAN para que seja elaborado projeto e a devida ampliação da rede de 

abastecimento de água na Avenida Geraldino Alipio Farias. Também foi lido o 

Requerimento 009/2019, de autoria do Vereador Felício ao Secretário de Planejamento e 

Desenvolvimento, solicitando seja encaminhada a esta Casa relação contendo nome dos 

proprietários de imóveis cuja obras sofreram algum tipo de embargo ou notificação 

sob qualquer irregularidade da fiscalização municipal. Ainda foram lidas as seguintes 

Indicações: Indicação 060/2019, de autoria do Vereador Presidente José Airton, ao Prefeito 

Municipal para que encaminhe expediente à Secretaria de Obras autorizando a 

limpeza e, a possível tubulação de uma vala existente nas margens da Avenida 

Geraldino Alipio de Farias, no perímetro urbano do Município; Indicação 061/2019 ao 

Secretário de Obras Públicas e Urbanismo para que faça a reposição das placas 

indicativas com a denominação de ruas que foram danificadas ou retiradas em 

consequência de alguma manutenção; Indicação 062/2019 ao Prefeito Municipal para 

que providencie a devida limpeza da vala que margeia a Rua Antônio Weber, na 

Localidade de Canudos; Indicação 063/2019 ao Secretário de Planejamento e 

Desenvolvimento para que informe a esta casa se existe ou se foram encaminhados 

projetos estruturais para a pavimentação das seguintes vias: * Rua Adão Reitz, até a 

ponte de Rachadel (Centro): * Rua Antônio Pedro Scherer (Santa Maria), trecho inicial 

(calçamento); * Rua Libório Francisco Goedert (Centro), até a subida do morro do Zé 

Maneca; * Rua Lídio José Hoffmann (Centro); * Rua Santa Paulina, na Localidade de 

Canudos e * Rua Martimiano Elias da Silveira, na Localidade da Usina; Indicação 

065/2019 ao Secretário de Obras, para que faça a retirada de uma das lombadas 

existentes em frente a antiga Escola de Rachadel, ambas de autoria do Vereador Felício 
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e Indicação 064/2019 de autoria da Vereadora Vera à Secretária da Saúde, para que 

viabilize a ampliação do horário de atendimento da equipe de vacinação contra a 

Influenza e Febre Amarela, além do dia “D”, que este horário de atendimento seja 

ampliado até às 20:30 horas e aos sábados também. Lidos por último o Ofício 

TCE/SEG 5.247/2019, comunicando o decurso de prazo para a interposição do pedido de 

reapreciação pelo Prefeito e a disponibilidade para julgamento do processo PCP 

18/00181911 que trata da prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2017; 

Convite do Escritório da EPAGRI de nosso Município convidando para palestra de 

apresentação do Projeto “caminho da mata atlântica” e publicação da Prefeitura Municipal 

de Antônio Carlos, comunicando que irá disponibilizar o ônibus para os peregrinos que vão 

até o Santuário de Angelina. Não havendo nada mais a ser lido no Expediente o Presidente 

passou para as Explicações Pessoais, concedendo a palavra para a Vereadora Vera que 

iniciou sua fala agradecendo o acolhimento carinhoso recebido dos companheiros (a) 

Vereadores (a) e dos funcionários da Câmara no seu retorno ao Legislativo 

Municipal. Disse que os Vereadores devem fazer um trabalho em parceria em prol do 

Município, porque é o nosso povo que precisa dos Vereadores, pois se estamos 

Vereadores é por causa do povo, por isso devemos fazer muito por Eles. A Vereadora 

também agradeceu o Prefeito Geraldo e seu Vice Onélio por terem lhe convidado 

para assumir a Secretaria da Saúde no início desta gestão. Que acabou aceitando o 

convite e, na oportunidade teria informado que a princípio ficaria 2 (dois) anos frente 

à Secretaria. Agora pediu para sair por motivos particulares e foi atendida. Vera 

também falou de sua viagem à Brasília, na companhia do Vereador Filipe, do Prefeito 

Geraldo e do Vice Onélio: disse que foi uma experiência muito boa e produtiva, 

porque pela 1ª vez foi à Capital tendo a oportunidade de participar da Marcha em 

Defesa dos Municípios, destacando como um evento grandioso. A Vereadora ressaltou 

que, se um 1/3 (um terço) do que foi debatido no encontro vier para nosso Município, 

com certeza já valeu muito a pena esta união de Vereadores, Prefeito, Vice em defesa 

do seu Município. A Vereadora agradeceu a humildade do Vereador Filipe que lhe 

conduziu em Brasília na visita aos Gabinetes de Deputados, na visita à Câmara dos 

Deputados, enfim, lhe acompanhou no encaminhamento dos pleitos solicitados para 

nosso Município junto à Bancada Catarinense. Disse que é muito importante a ida à 

Brasília para reivindicar recursos para o Município, então precisamos lutar sempre. 

Vera destaca a participação maciça dos representantes dos Municípios todos os dias 

do evento. A Vereadora ainda justificou sua indicação dizendo ter participado de um 

evento na Cidade de Belém e, lá observou um modelo de gestão com relação as 

campanhas de vacinação, onde a equipe responsável trabalha em forma de plantões, 

ampliando a jornada para atender as pessoas que trabalham o dia inteiro e não 

dispõem de tempo hábil para procurar a unidade e se imunizar contra algumas 

enfermidades ou para imunizar seus filhos. Vera sugere este modelo de gestão para 

nosso Município, sugerindo a ampliação da jornada da equipe de vacinação até às 

20:30 horas e aos sábados também, durante as campanhas, como a febre amarela, da 

influenza, dentre outras. Caso a equipe atual, não possa ampliar esta jornada, sugeriu 



 

3 

 

o treinamento/capacitação de outras profissionais para atender esta demanda. 

Lembra que é muito importante nos imunizar e imunizar nossas crianças, porque o 

próprio Ministro da Saúde chamou a atenção para a importância da vacinação! Vera 

chegou a sugerir que o ideal seria esta equipe ser disponibilizada todos os sábados, 

porque enquanto Secretária presenciou situação onde o cidadão procurou a unidade 

no sábado porque havia colocado um prego no pé e, por este motivo necessitava 

tomar a vacina anti-tetano e não era possível porque não tínhamos vacinadora e, estas 

pessoas obrigavam-se a voltar na Unidade na segunda feira para tomar a vacina. 

Fazendo uso do aparte o Vereador Filipe parabenizou a Vereadora pela iniciativa, pedindo 

inclusive para subscrever a indicação, dizendo ser um ensinamento que o próprio Ministro 

da Saúde nos passou, em que os horários de atendimento do programa saúde da família nos 

postos de saúde são justamente nos horários em que os pais estão trabalhando, 

impossibilitando-os de usarem este serviço. Então, tudo que conseguirmos ampliar para 

oferecer mais possibilidade para que esta cobertura, seja de vacinas ou de atendimento no 

programa saúde da família atinja as metas, temos que apoiar. O Vereador Felício também 

parabenizou a Vereadora Vera pela iniciativa da proposição dizendo que precisamos 

atender bem nossos munícipes, estendendo o horário de atendimento na unidade de Saúde 

com a Equipe de vacinação. Sabemos que nosso Município é composto por um povo 

trabalhador, onde a maioria trabalha na agricultura, não tendo tempo hábil para procurar o 

posto durante dia para tomar sua vacina ou para levar seu filho para tomar e, com 

ampliação do horário de atendimento certamente poderia vir e contribuir para que 

consigamos atingir nossas metas de imunizar todos os cidadãos de nosso Município para 

cada tipo de vacina indicada. O Vereador também sugeriu que o horário de atendimento na 

unidade de saúde fosse estendido até às 22:30 horas, o que seria mais uma alternativa para 

atendermos cada vez melhor o nosso povo, pois nosso Município tem uma boa arrecadação 

e pode oferecer um serviço de qualidade para nossos cidadãos na área da saúde, basta 

termos um bom planejamento. A Vereadora Vera continuou com suas explanações 

dizendo que, se tivermos pelo menos uma vacinadora dentro do grupo que trabalha 

durante a semana até às 21:00 horas e aos sábados pela manhã, no seu entender, já 

seria suficiente para atender as necessidades mais urgentes, pois precisamos 

incentivar todo povo para venha se vacinar, pois esta é uma campanha a nível de 

Brasil. Que se estivesse ainda como Secretária iria tentar implantar este sistema de 

atendimento. Fazendo uso do aparte a Vereadora Anici disse que, como vacinadora, há 27 

anos sabe como funciona e, que a Vereadora Vera quando fora Secretária nunca teve a 

iniciativa de estender o horário de atendimento da equipe de vacinação e, agora deve ter 

aberto sua mente sobre esta necessidade. Disse que a Vereadora Vera teria afirmado que 

apenas uma vacinadora teria como suprir esta necessidade. Anici discorda, por conta da 

informatização e, isso exige que uma profissional esteja direto no computador, outra fica 

direto na vacina e, as vezes até há a necessidade de uma terceira pessoa para apoio, 

especialmente para vacinar as crianças, que exigem muito carinho e atenção, porque não 

tem como forçar, o que exige muito mais tempo. Esta é uma tarefa árdua e muito 

complicada, que exige muito do profissional, que no final da jornada chega a exaustão! 
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Que a equipe atual é formada por apenas 5 (cinco) vacinadoras e, no sábado, dia 

20/04/2019, será realizada uma campanha contra a febre amarela, dás 08:30 horas até às 

17:00 horas, porque esta mesma ação foi realizada em outro sábado e não foram 

atendidas todas as pessoas por conta da demanda elevada que se apresentou, por isso está 

sendo repetida. Que a vacina da febre amarela estará disponível o ano inteiro, não 

somente agora nesse período como muitas pessoas acham, não havendo necessidade de 

apavoro. Que a partir do dia 22/04/2019 será dada prioridade inicialmente para a vacina 

contra a gripe, começando já nesta semana para as crianças até 5 (cinco) anos. Disse que 

a Secretária da Saúde deverá conversar com a equipe e, se haver a possibilidade e 

entenderem que deverão estender mais o horário de atendimento, com certeza irão acatar 

para atender cada vez melhor a nossa população, finalizou a Vereadora. O Vereador 

Filipe disse que, devido a demanda elevada no primeiro sábado em que houve a vacinação, 

a Unidade de Saúde deverá oportunizar novamente aquelas pessoas que trabalham e 

gostariam de se imunizar ou imunizar seus filhos, assim considera que deverá ocorrer em 

mais um sábado a vacinação. Desta forma, podemos imunizar o maior número possível de 

pessoas, deixando a febre amarela bem longe de nosso Município. Disse ter ficado 

contente ao saber da Vereadora Anici que haverá mais um sábado de vacinação contra a 

febre Amarela, dizendo que os Vereadores deverão publicar e disseminar esta informação, 

convidando as pessoas para que venham ao posto de saúde tomar a sua vacina. A 

Vereadora Anici ressaltou que toda equipe de vacinação não mede esforços para estar 

beneficiando nossa população e nosso Municipio. Vera concluiu dizendo que é sabedora 

do empenho de toda equipe de vacinação, porém ressalta a necessidade e importância 

na ampliação dos horários de atendimento e, se for necessário deveremos capacitar 

mais pessoas para reforçar a equipe de vacinação, possibilitando que tenhamos 

vacinadoras até o fechamento da Unidade durante a semana e aos sábados.  Fazendo 

uso da Tribuna o Vereador Felicio justificou inicialmente suas indicações: disse que não 

há a mínima necessidade em mantermos duas lombadas, distantes 50 metros uma da 

outra, em frente a antiga Escola de Rachadel, visto que a mesma fora desativada. Não 

há mais justificativa para manter estas duas lombadas tão próximas. O Vereador 

reforçou o pedido da Vereadora Anici para que o prédio da antiga escola seja 

aproveitado pelo poder público, porque este imóvel não pode ficar abandonado. 

Felicio também fez uma indicação Verbal para que seja ampliada ou revisada a 

iluminação pública no trecho final da pavimentação asfaltica, na Localidade de Vila 

Doze, bem como reforça o pedido para que este serviço também beneficie a 

Comunidade do Egito, especialmente em toda extensão do trecho pavimentado. O 

Vereador chamou a atenção novamente para a necessidade do poder público fazer 

alguma coisa com relação ao mau cheiro insuportável que exala das bocas de lobo no 

perímetro urbano do Municipio, especialmente em frente aos pontos comerciais: disse 

que as reclamações são muitas, em todos os comércios, por isso devemos cobrar do 

Executivo Municipal o desenvolvimento de um projeto urgente para que juntos 

possamos buscar recursos visando a solução para este problema serio que atinge o 

perímetro urbano do nosso Municipio.  Fazendo uso do aparte o Vereador Filipe 
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ressaltou que este problema poderia ser facilmente resolvido se nossos munícipes tivessem 

alguma consideração com a cidade, porque não há outra justificativa para o mau cheiro 

que não seja a ligação de esgoto na rede pluvial! Isto ocorre porque há casas sem fossa, 

pois acredita que a maioria das pessoas entenda que não jogar desejos na rede pluvial é 

um bem para a própria pessoa e para a cidade. Disse que, se em todas as moradias fossem 

construídas fossas adequadas, com clorador adequado, com certeza não teríamos este 

mau cheiro! Disse que muitas vezes falta consciência das pessoas e, isto acaba esbarrando 

no poder público, parecendo que todas as mazelas da população, independente da área, 

seja na saúde, na educação, quando o cidadão não cumpre com sua parte, tudo recai nos 

ombros do poder público, como se tivesse a obrigação e a responsabilidade sobre tudo. 

Outro exemplo é o lixo, que é um dever e responsabilidade do cidadão que o produz, que 

apesar do poder público prestar este serviço, ele não tem a obrigação constitucional, mas 

ao realizar este serviço também deve cobrar de todos os cidadãos, por ser esta uma 

responsabilidade exclusiva de cada cidadão. Disse que os Vereadores devem cumprir com 

o papel de fiscalizadores e de batalharem por uma cidade melhor, mas também devem 

cumprir com o papel de conscientizar as pessoas sobre suas obrigações, porque não 

adianta querer um mar de rosas se não contribuem com a manutenção da roseira, ou seja, 

se os cidadãos não fazem a sua parte. Precisamos ir disseminando estas boas práticas, 

porque não teríamos este mau cheiro se as pessoas tivessem consciência e dessem o 

destino correto para seus próprios dejetos. O Vereador Vagner também se manifestou 

dizendo que em Antônio Carlos não temos sistema de tratamento de esgoto, no entanto não 

dispomos de uma rede de esgoto. Disse que no seu entender cada cidadão deveria tratar 

seu esgoto e, depois de tratado deveria ter uma rede própria para levar ao destino final. 

Vagner ressalta que existem muitas pessoas que se quer sabem a verdadeira função de 

uma fossa, sumidouro ou clorador! Que no clorador deve ser colocada uma pastilha de 

cloro para eliminar o mau cheiro ou odor. Disse que neste sentido, falta um trabalho de 

conscientização por parte do poder público. Que o poder público tem que fiscalizar para 

saber quais residências não estão dando o destino correto para seus dejetos, quem está 

jogando o esgoto direto na rede pluvial, tem que lacrar, a exemplo do que fez o Municipio 

vizinho, onde as pessoas tiveram que se adequar. Que alguém tem que fiscalizar, pois o 

mau cheiro está ficando insuportável, e muitos comerciantes estão tampando as bocas de 

lobo. Disse que um comerciante teria lhe relatado que falta o poder público fazer a sua 

parte, pois há muitas bocas de lobo que saem moscas, baratas, ratos e outros insetos, 

enquanto que os comércios são obrigados a fazerem desratização, limpeza da caixa 

d’água, dentre outras exigências para obterem os alvarás. O Vereador Pio disse que, no 

seu entender, esta fiscalização cabe a vigilância sanitária do município. A Vereadora Vera 

lembra que pessoas de fora teriam falado que o cheiro era insuportável durante evento 

realizado no centro do Municipio, inclusive em frente a um restaurante. Continuando 

com suas explanações Felicio disse que o maior projeto seria a prefeitura cobrar da 

CASAN o que fora prometido no ato da renovação do contrato, há mais ou menos 10 

anos atrás, que iriam investir mais de 2 milhões em saneamento básico no município, 

o que não ocorreu até hoje! Vamos fazer com que a CASAN cumpra o que fora 
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prometido, ai já estaremos dando uma solução para o problema. O Vereador Filipe se 

manifestou novamente lembrando que, já na gestão anterior do Prefeito Geraldo esta 

situação poderia ter sido resolvida porque havia um projeto com investimento de 5 

milhões em saneamento básico, com recursos a fundo perdido e, infelizmente por 

politicagem dos Vereadores de oposição ao Prefeito o projeto não foi adiante. Felicio 

continuou dizendo que precisamos resolver esta situação, pois fazemos parte desta 

gestão, pois a colocação feita pelo Vereador Filipe faz parte do passado, o caso agora 

é que a situação tornou-se insustentável e precisamos dar uma solução, pois tem 

certeza que se vier qualquer projeto de investimento nesta área, os atuais vereadores 

jamais irão rejeitar, seja da situação ou da oposição. O Vereador finalizou suas 

explanações ressaltando mais uma vez sobre a importância na identificação das vias 

já nominadas para facilitar a localização das residências, especialmente para os 

correios e para entrega de mercadorias. Felicio ressaltou que existe uma empresa 

sendo paga pelo Municipio, vinculada a Secretaria de Planejamento, para contribuir 

com aumento da arrecadação de nosso Municipio. Que recentemente foi renovado o 

contrato desta empresa e, gostaria que viessem a Câmara e fizessem uma prestação 

de contas dos serviços realizados no período em que prestaram serviços ao município, 

quais foram os benefícios que trouxeram para nossos cidadãos, se realmente os 

objetivos foram atingidos. O Vereador ainda ressaltou que muitas de suas indicações 

são para que a Prefeitura, por intermédio do setor competente, elaborem os projetos 

necessários para busca de recursos visando a realização de obras em nosso município, 

especialmente com relação a pavimentação das vias públicas e construção de pontes. 

Temos que ter o planejamento, para que possamos ir a busca de recursos junto aos 

parlamentares catarinenses em Brasília, para isto precisamos dos projetos, pois o 

Municipio precisa planejar e ver onde quer investir os recursos. Fazendo uso da 

palavra o Vereador Vagner falou inicialmente sobre a reunião com representantes da 

empresa PROACTIVA, responsável pelo recolhimento do lixo em nosso Municipio, a 

qual teve a participação de alguns Vereadores: que o principal objetivo da reunião foi 

para entender como é o funcionamento da empresa em nosso município, quais os 

locais são atendidos e quais as justificativas por haver locais que ainda não dispõem 

deste serviço, pois há muitos desencontros de informações. Então, a reunião 

esclareceu como é o trabalho da empresa em nosso município, quais são as 

comunidades atendidas e até onde podemos chegar com este serviço. O Vereador 

agradeceu o pronto atendimento da empresa, que é parceira de Antônio Carlos que, 

no seu entender, presta um bom trabalho ao município. Disse que os Vereadores 

cobraram uma abrangência maior de atendimento, para que as comunidades ou ruas 

que não usufruem deste serviço possam ser contempladas com pelo menos a colocação 

de container para que as pessoas tenham um local seguro para depositar o lixo 

objetivando o recolhimento. Hoje, como muitos locais não dispõem deste container as 

pessoas acabam largando o lixo no chão, ficando a mercê de animais, levando 

Chorume para os córregos, além de ficar ao alcance das crianças, pois já houve casos 

em que a criança chegou em casa com uma cartela de medicamento vencido e até 
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seringas dizendo que pegou no lixo. Após reunião os Vereadores tiveram a 

informação de que a Comunidade da Rocinha também passará a ser atendida. A 

Vereadora Vera lembra que materiais como seringas devem ser trazidas para a Unidade de 

Saúde que tem um local próprio para depositar, onde é realizado o recolhimento e o devido 

encaminhamento. A Vereadora ainda lembra ter visto um cidadão colocando um armário 

velho e vaso sanitário na lixeira próxima ao acesso a Rua Fernando Amadeu Wiese, total 

falta de responsabilidade porque o destino desse tipo de lixo é do cidadão, pois isto não é 

recolhido pelo caminhão do lixo! Vagner continuou com suas explanações dizendo que 

já fez indicação para que fosse feito o recolhimento de diversos objetos que as 

pessoas, por total falta de responsabilidade, acabam abandonando em frente as 

residências, como colchões velhos, moveis, dentre outros objetos. Fazendo uso do 

aparte o Vereador Felicio disse que a conversa com representantes da Empresa 

PROACTIVA foi muito importante, assim ficamos sabendo como funciona essa prestação 

de serviço em nosso município, como é a forma de pagamento. Disse que não está sendo 

recolhido o lixo na Comunidade da Rocinha simplesmente porque não foi solicitado para a 

empresa. Da mesma forma acontece com as regiões de Guiomar e Santa Bárbara e, não foi 

por falta de pedido dos Vereadores, que estão sempre cobrando do Poder Público. Disse 

que é vereador para cobrar do Executivo Municipal e para estar a disposição do povo, por 

isso fez o levantamento de todas as comunidades que não estavam sendo atendidas com 

recolhimento do lixo, idealizando a reunião com representantes da empresa responsável, 

devido as informações desencontradas por parte de setor responsável da Prefeitura, que é a 

Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. O Vereador Pio disse que a empresa, após 

reunião com os Vereadores, se colocou à disposição para atender todas as comunidades e, 

que o Secretário responsável não teria entrado em contato com eles solicitando tais 

melhorias. O Vereador Filipe lembrou que muitas vezes o Secretario foi convidado para vir 

na câmara para debater sobre este assunto, só que o mesmo nunca veio! E lembra que o 

Legislativo tem a prerrogativa de convocar o Secretário para vir prestar os devidos 

esclarecimentos e, se os vereadores se sentem lesados deve ser feita esta convocação. 

Felicio ressaltou que tudo o que foi conversado na reunião os representantes da 

PROACTIVA irão levar para debater com a administração da empresa para deliberação.  

Vagner continuou dizendo que os Vereadores apresentaram as demandas necessárias 

e isto será levado para ser discutido na empresa. O Vereador ressalta que precisamos 

melhorar também a questão sobre o recolhimento do lixo reciclável, ou seja, a coleta 

seletiva, que não está funcionando. Lembra que o próprio Vereador Filipe fez um 

requerimento ao Secretário responsável para vir a esta casa para falarmos sobre este 

assunto e Ele ainda não veio e não respondeu. Vagner ainda parabenizou o dono do 

informativo ACI pelas matérias da última edição falando sobre o Botânico Padre 

Raulino Raitz, com uma linda foto da Igreja Matriz na capa do encarte. Disse que é 

importante não deixar morrer um passado tão bonito da nossa cidade, falando um 

pouco sobre uma pessoa tão importante e reconhecida nacionalmente e até 

mundialmente como fora o botânico Padre Raulino que é filho da nossa terra. Vagner 

também agradeceu a Administração da CASAN, em especial o Senhor Luciano Pitz, 
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responsável pela escritório da Companhia em nosso Municipio, que liberaram mil 

copos de água para que este Vereador, juntamente com o Vereador Felicio possam 

oferecer aos peregrinos que irão a pé para Angelina na quinta feira santa. Lembra 

que fez esta caminhada em três oportunidades e como fez cirurgia do joelho não 

consegue mais, então vai auxiliar aquelas pessoas que se dispõem a fazer esta 

peregrinação. Ao finalizar o Vereador agradeceu o Comandante Kretzer do 

Destacamento da Policia Militar de nosso Municipio por ter lhe atendido um pedido 

de seu gabinete, porque o novo local onde está funcionado a escola de música possui 

um trecho muito escuro, por isso solicitou ao comandante que incluísse este local na 

ronda policial, sendo prontamente atendido. O Vereador também havia cobrado do 

comandante uma informação que haviam lhe repassado de que a viatura da policia 

estaria indo todos os dias para o Municipio de Biguacu deixando nossa cidade 

desamparada neste momento: disse que o comandante lhe esclareceu o porque desse 

deslocamento e, a explicação é de que nenhum posto do município entrou na licitação 

para abastecer as viaturas, as quais são obrigadas a se deslocarem todos os dias até 

Biguaçu para realizar o abastecimento e, fazem esta ida sempre na troca de plantão, 

aproveitando para que policiais deste municipio voltem de carona. Fazendo uso da 

Tribuna o Vereador Filipe agradeceu inicialmente a disponibilização do ônibus para a 

volta dos romeiros de Angelina para Antônio Carlos, agradecendo a Vereadora Anici 

por ter apresentado este pleito, atendendo seu pedido, pois estava em viagem oficial 

em Brasília, na Marcha em Defesa dos Municípios. Que esta peregrinação, além da 

grandiosidade religiosa temos uma questão cultural imensurável, aonde os peregrinos 

vão até a gruta para pedir alguma bênção ou para agradecer uma graça alcançada. 

Disse que durante a Marcha em Brasília teve a oportunidade participar de uma 

reunião, juntamente com a Vereadora Vera e o Senador Jorginho Melo, a qual 

informou que irá atender um pedido feito por estes Vereadores ainda quando era 

Deputado Federal, destinando ao nosso Municipio, ainda em 2019, duzentos mil reais 

para ser investido na saúde, na realização de exames de média e alta complexidade. 

Fazendo uso do aparte a Vereadora Vera lembra que na época em que visitou o gabinete do 

então Deputado fez a solicitação de recursos para exames, porque a demanda de 

tomografias, ressonâncias e ultrassons é muito grande, sempre há filas! Disse que enquanto 

secretária estava ficando angustiada com essa situação, por isso procurou o Deputado para 

buscar ajuda para quem sabe diminuir esta fila de espera por estes exames. Continuando 

com suas explanações Filipe lembra que a saúde já havia sido contemplada com uma 

emenda da Deputada Dirce, atendendo solicitação dos Vereadores Filipe e Vera. 

Fazendo uso do aparte o Vereador Felicio lembra que este ano esteve em Brasília, 

juntamente com o Presidente José Airton e o Vereador Adelmo, onde foi apresentado um 

pedido ao Senador Jorginho Melo de uma máquina moto niveladora. Parabenizou os 

Vereadores Filipe e Vera que foram até o gabinete do Senador buscar recursos para a 

saúde, porque o próprio filho do nobre Parlamentar é dono da Clinica Top Clin em 

Antonio Carlos, por isso acha muito justo que ele ajude a saúde no Municipio. O 

Vereador Filipe continuou dizendo que a relação muito próxima com a Senador, 
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certamente deverá contribuir na busca de recursos para nosso Municipio. Filipe 

também ressaltou ao Vereador Felicio sobre a importância de relembrar o passado, 

pois enquanto relembramos os erros do passado, evitamos cometê-los de novo no 

futuro. Infelizmente a situação em que Brasil se encontra foi justamente por não 

discutirmos sobre o passado. Hoje defendemos tantas coisas que, no passado foi 

arduamente combatido, seja através da participação popular que vem caindo cada 

vez mais, onde o governo federal extinguiu mais de 35 conselhos que tinham a 

participação popular, representando um retrocesso muito grande para o país, pois 

estamos impedindo que a sociedade civil participe efetivamente do governo. Que esta 

bandeira foi duramente levantada por muitos anos e, hoje pelo um simples decreto do 

presidente da república isso é revogado! Temos que nos lembrar do passado, 

daquelas pessoas que perderam a vida na luta pela democracia, para que não 

cometamos os mesmos erros hoje e no futuro! Temos que lembrar o passado, porque 

mais na frente se tivermos em nosso Municipio uma oposição “burra”, podemos estar 

cometendo os mesmos erros e, a finalidade de todos os Vereadores é trabalhar para o 

desenvolvimento de nosso Municipio, sem cometer erros do tipo que foi cometido no 

passado, quando a oposição rejeitou um projeto que poderia ter acabado com a 

situação crítica de nosso saneamento básico. Fazendo uso do aparte o Vereador Vagner 

disse que um exemplo clássico do que acabara de falar o Vereador Filipe foi os assuntos 

tratados na Audiência Pública sobre nosso Plano Diretor, onde só há participação das 

pessoas interessadas, sem a participação popular, mesmo que a discussão trata de 

mudanças importantíssimas para nossa cidade, da mesma forma quando nominamos uma 

via e, sequer aparece um filho do homenageado para prestigiar. Lembra que os 

vereadores estão fazendo a sua parte, porém diz que a sociedade precisa fazer a sua, 

participar das decisões. Que depois as coisas acabam batendo na câmara, onde os 

cidadãos são induzidos a pressionaram seus vereadores para que aprovem, muitas vezes 

coisas absurdas, que beneficiam tão somente as pessoas interessadas diretamente. Felicio 

lembra que quando foi feito o asfalto para Rachadel o então prefeito Geraldo foi 

pressionado politicamente para fazer a pavimentação para a localidade de Santa Maria e, 

nesta oportunidade era vereador de oposição e foi favorável. Que na época o prefeito não 

teria conseguido fazer o financiamento porque o Municipio não tinha a CND da CELESC 

por estar inadimplente com a COSIP. Lembra que na época veio um projeto para câmara 

aprovar um parcelamento com a COSIP, que o próprio prefeito deixou de pagar. Na 

oportunidade poderia ter votado contra, pois era da oposição, mas pensou no povo de 

Santa Maria que ficaria sem o asfalto, por isso foi favorável ao parcelamento da divida 

para que o Municipio pudesse aderir ao financiamento para a obra do asfalto para esta 

comunidade. Porém este vereador jamais teve o reconhecimento do Prefeito ou de outra 

pessoa da Administração por este ato. Não havendo mais Vereadores inscritos nas 

Explicações Pessoais o Presidente passou para a Ordem do Dia colocando o Requerimento 

009/2019, de autoria do Vereador Felicio em discussão: O Vereador Vagner se manifestou 

dizendo que os pedidos feitos a Secretaria de Planejamento são pertinentes porque as 

pessoas cobram todos os dias explicações aos Vereadores sobre atos inerentes ao 
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planejamento, especialmente com relação a fiscalização de obras. O Vereador Filipe pediu 

ao autor da proposição que relatasse os motivos que o levaram a fazer este pleito ou quais 

eram os objetivos. A resposta foi dada pelo autor e seu principal objetivo é fazer com que o 

nosso Plano Diretor seja aplicado corretamente, que esta lei seja aplicada a todos os 

cidadãos em igualdade e condições. Não havendo mais Vereadores interessados na 

discussão, foi o referido requerimento submetido a votação, sendo aprovado por 

unanimidade entre os presentes. Não havendo nada mais a ser tratado na Ordem do Dia o 

Presidente passou para o Expediente, convocando seu Vice Presidente para assumir os 

trabalhos da Mesa enquanto faria uso da tribuna. O Presidente em exercício passou a 

palavra para o Vereador José Airton que iniciou sua fala justificando sua indicação, lida 

no Expediente Recebido: disse que em conversa com proprietários de imóveis da 

Avenida Geraldino Alipio de Farias, lhe foi solicitado que intercedesse por eles para 

solucionar o problema de uma vala que precisa ser tubulada, visto que do local exala 

mau cheiro e a impressão é de que está sendo jogado esgoto diretamente nesse 

córrego. Disse que os proprietários pagam seus impostos em dia, que referido 

loteamento foi aprovado pela prefeitura e todos tem escritura pública da área em que 

solicita-se as melhorias. Além da indicação também foi encaminhado um oficio para a 

CASAN para que elaborem projeto visando a ampliação da rede de abastecimento de 

água, além da rede de energia que já fora solicitada a CELESC, por intermédio de 

contato feito pela Secretaria da Câmara. Disse que esses munícipes são merecedores 

destas benfeitorias, condições estas para que possam construir suas residências no 

local que adquiriram inclusive com a garantia do poder público de que poderiam 

construir, pois tinha aprovação da prefeitura e, agora deparam-se com certo 

abandono. Em seguida o Presidente em exercício devolveu os trabalhos da Mesa para o 

Presidente Jose Airton, o qual já passou a palavra ao Vereador Filipe para fazer uso da 

Tribuna: O Vereador iniciou suas explanações falando sobre a experiência que teve ao 

participar da Conferencia Municipal da saúde, sendo este um momento de muito 

aprendizado, com uma construção coletiva, entre agentes de saúde, estudantes, 

funcionários da Secretaria de saúde  e a sociedade de forma geral, todos preocupados 

com a construção de políticas públicas de saúde, seja no âmbito municipal, estadual 

ou federal. Lembra que esta conferencia acontece de 4 em 4 anos nos Municípios, com 

a conferencia municipal, depois acontece a conferencia estadual e por fim acontece a 

conferencia federal. São debatidos temas que irão nortear a saúde pública no Brasil 

pelos próximos 4 anos e podemos observar a participação de pessoas muito 

interessadas no assunto e, podemos ficar esperançosos  com uma política de saúde 

mais justa, mais democrática e igualitária. O Vereador acha que precisamos ter a 

consciência que a manutenção do SUS público e de qualidade depende de cada 

cidadão, pois não podemos brincar com este sistema, porque não nasceu 

simplesmente da boa vontade de políticos que se reuniram em 1988 para constituir 

um sistema que dispomos hoje em nosso país. Filipe disse que dispomos do melhor 

sistema de saúde do mundo, pois se tomarmos como exemplo os Estados Unidos, onde 

um paciente que fica internado por uma semana gasta mais de 60 ou 70 mil reais. E 
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essa conta aumenta muito quando o cidadão precisa fazer uma cirurgia. E, os 

brasileiros, apesar de se depararem com um sistema que é um pouco lento pela 

demanda elevada, ainda funciona, pois cuida de mais de 200 milhões de pessoas. Por 

isso devemos ter a sensibilidade e estar sempre atentos e prontos para defender o 

sistema. Não podemos permitir ataques ao SUS porque mesmo tendo que prestar 

atendimento gratuito para 200 milhões de pessoas, está a frente de países que se 

acham a nossa frente, como é o caso dos Estados Unidos. Disse que precisamos 

manter o sistema funcionando, pois no seu entender a privatização não será a solução, 

pois nosso Brasil não é uma França, uma Alemanha, mas um país de 200 milhões de 

habitantes, por isso precisamos fazer com que este sistema fique forte, com o devido 

investimento do estado, pois há muita gente que depende deste sistema, por isso 

devemos elevar os pilares que sustentam o SUS. Disse que seu maior objetivo quanto 

a saúde pública no Brasil é que cada cidadão (a) deixe de achar, de pensar que 

dependem do SUS, e colocarem na consciência que fazem parte do SUS e somos a 

razão da sua existência. Que são nestas conferências que podemos garantir esta 

eficiência e a defesa do SUS. Antes de finalizar suas explanações Filipe prestou uma 

homenagem para sua Avó que neste dia completa 70 anos de vida. Sendo Ela a 

primeira mulher a ser eleita vereadora no Municipio. O Vereador deixou toda sua 

gratidão a sua vó, a esta pessoa que tanto trabalhou pelo nosso Municipio, pelos 

idosos e pelas pessoas de uma forma geral, independente de corrente partidária, de 

ideologias, sempre esteve e está a disposição para fazer o bem sem olhar a quem. Esse 

foi o melhor ensinamento que Ela repassou ao seu neto e, se hoje está vereador é por 

causa dela, porque sua decisão de ser candidato se deu por causa dela, não por sua 

imposição, mas por sobrepesar a sua presença ao lado deste vereador durante a 

campanha eleitoral, trazendo toda sua experiência, motivando ainda mais, pois sua 

real decisão seria ser candidato em 2020. E, por não saber se em 2020 sua vó ainda 

estaria firme e forte ao seu lado, decidiu ser candidato. Disse que foi a melhor 

experiência de sua vida poder caminhar ao lado de sua avó por todos os cantos de 

nosso municipio sendo muito bem recebido pelas pessoas, porque todos sabem dos 

predicados de dela, por isso tornou-se a primeira mulher eleita vereadora do nosso 

municipio. Deixou sua homenagem, reconhecimento e eterna gratidão a esta mulher 

precursora, guerreira, que sabe ser mãe, avó, esposa e amiga. Fazendo uso da Tribuna 

o Vereador Felicio disse que hoje se orgulha em dizer que foi um dos responsáveis pela 

pavimentação de um bom trecho de pavimentação que leva a Santa Maria, pois na 

oportunidade apoiou e buscou parceria com Executivo Municipal, mesmo sendo vereador 

de oposição, permitindo que estes cidadãos fossem beneficiados com esta importante obra. 

E querendo sempre mais para nosso Municipio, busca fazer as indicações para as mais 

diversas secretarias para que façam os projetos visando a captação de recursos para 

futuras realização de pavimentações, como o pedido feito para que fossem elaborados os 

projetos para pavimentação de um trecho que falta da Rua Antonio Pedro Scherer, onde 

hoje há uma pavimentação precária em lajota. O Vereador ressaltou que o projeto inicial 

de asfalto desta via iniciava neste ponto, mas como moradores de santa Maria 



 

12 

 

pressionaram o então prefeito para que fosse estendido um pouco mais esta pavimentação 

no trecho final este trecho inicial ficou sem asfalto porque tinha calçamento. Hoje os 

cidadãos que por ali trafegam e ali residem sofrem com isso, pois o calçamento está ruim, 

com muitos desníveis. Também solicitou elaboração de projeto para pavimentação das 

Ruas Adão Reitz, muito antiga, onde há problemas com inundações; Liborio Francisco 

Goedert, onde há um calçamento muito ruim, que exige manutenção constante. Que 

precisamos saber administrar o dinheiro público, planejando uma cidade para o futuro, 

fazendo estas obras prioritárias. Temos que cobrar a eficiência dos trabalhos do 

Executivo Municipal, para que as coisas funcionem. O Vereador também cobrou a 

pavimentação da Servidão Lídio Jose Hoffmann, pela qual a Comunidade aguarda há 

anos; Rua Santa Paulina, na Localidade de Canudos, a exemplo do que está sendo 

realizado na Rua Antônio Weber e a Rua Martimiano Elias da Silveira, na Localidade da 

Usina, que carece de melhorias como infraestrutura e aqueles moradores são 

merecedores. Felicio reforça que é necessário termos os projetos para que em parceria 

com o Executivo Municipal possamos buscar os recursos necessários para construirmos 

uma Antônio Carlos cada vez melhor. Pertencemos a um Municipio, onde a arrecadação 

cresce 5 milhões a cada ano, então vamos fazer com que nossos administradores gastem 

estes recursos com o povo e para o povo, com obras e ações que fazem crescermos juntos 

de forma ordenada e justa, disse o Vereador. Felicio finalizou suas explanações 

parabenizando a filha do Presidente Jose Airton pela matéria no Informativo ACI, que fala 

sobre os perigos com os agrotóxicos, alerta que vem sendo dado por este Vereador algum 

tempo e, no seu entender esta educação tem que começar pela nossa merenda escolar, 

onde nossas crianças devem receber produtos com qualidade, vindos da agricultura 

familiar e sem agrotóxico, finalizou. Não havendo mais Vereadores inscritos no 

Expediente o Presidente solicitou ao Vereador Vagner que fizesse a oração final e, após 

deu por encerrados os trabalhos da presente Sessão, marcando a próxima para o dia 23 de 

abril, do corrente, no horário regimental. E para constar eu, Felício Francisco Silveira, 1º 

Secretário, mandei lavrar a presente, que segue assinada pela Mesa Diretora. 

 

Sala das Sessões, 16 de abril de 2019. 

 


