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       Ata da 15ª Sessão Ordinária, do 3º Período Legislativo, da 13ª 

Legislatura, realizada no dia 21 de maio de 2019. 
 

Aos vinte e um (21) dias do mês de maio 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 (as), munícipes presentes e internautas. Dando continuidade, o 

Presidente colocou a Ata da 14ª Sessão Ordinária em discussão, e não havendo 

manifestação foi referida Ata submetida à votação sendo aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse a 

leitura do Expediente recebido:  lido inicialmente o Ofício 10/2019, do Executivo 

Municipal, encaminhando o Projeto de Lei 1.707/2019 que “ACRESCENTA O 

ART. 320–A, NA LEI MUNICIPAL N. 1.297/2010, QUE DISPÕE SOBRE O 

CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ANTONIO 

CARLOS, REGULAMENTANDO AS NORMAS EDILÍCIAS NO 

MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Também foi lida a Indicação 

083/2019, de autoria do Vereador Emerson, ao Secretário de Obras providencie a 

devida manutenção/repintura na sinalização horizontal (faixa de mão dupla, 

faixas laterais, faixas de pedestres, ciclo faixa, sinalização das lombadas), nas 

principais vias do perímetro urbano e nas vias de acesso à Santa Maria e 

Rachadel, onde a sinalização praticamente inexiste. Não havendo nada mais a 

ser lido no Expediente o Presidente passou para as Explicações Pessoais, 

concedendo a palavra para o Vereador Vagner que iniciou sua fala dizendo ter 

acompanhado por dois dias a entrega das cestas básicas no município e 

constatou que a Assistente Social está de férias, e que a Coordenadora que 

estava entregando para muitas pessoas ao mesmo tempo em um ambiente 

pequeno. Ressaltou que foi limitada a entrega de 100 (cem) cestas por mês e 

tem 140 famílias que buscam este benefício. Vagner perguntou para a 

Vereadora Vera, Ex-Secretária da Saúde e Assistência Social, como proceder 
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para ter mais cestas para atender a todas as famílias. A vereadora respondeu 

que quem cuida do cadastro e organização das cestas básicas é a Coordenadora 

da Assistência Social. Que a compra fica sob a responsabilidade do funcionário 

Carlos e, este aumentou de 80 para 100. A Vereadora disse que “tem que fazer a 

visita para ver se a pessoa precisa, porque a cada 6 meses é feita uma triagem, 

com visita as famílias para saber se continua a necessidade em receber a cesta”. 

Disse ter visto pessoas que foram no CRAS e pediram para retirar o nome da lista 

porque já estava em situação financeira melhor. O vereador Vagner falou que os 

vereadores aprovaram a lei de Benefícios Eventuais, que beneficia durante 6 

meses e pode ser prorrogado para mais 6, totalizando um ano. Falou que os 

vereadores têm que ver, pois muitos já pediram a lista das pessoas 

beneficiárias dessas cestas. O Vereador Filipe interrompeu dizendo que estava 

licenciado da Câmara e pediu ao Suplente Flávio para solicitar essa lista. E, de 

posse desta relação fez uma análise criteriosa, tratando diretamente com o setor 

responsável. O Vereador Vagner falou que esta listagem não chegou em suas mãos. 

A Vereadora Vera afirma ser um direito do vereador, cada um pode solicitar essa 

listagem ao setor responsável. Vagner disse que gostaria de entender por que essas 

40 famílias ficam sem receber bolsa família, quais são os critérios utilizados para 

estabelecer a compra de apenas 100 (cem) cestas. O Vereador Filipe respondeu que 

ao invés de pedir uma lista, devemos fazer uma reunião com o setor responsável 

para tirar todas as dúvidas. Vagner falou que todos os beneficiados com o bolsa 

família devem ter o nome publicado, pois isso faz parte da transparência. Vera 

finalizou indagando que realmente tem que ser feita a visita e constatar a realidade 

de cada caso. Continuando a fala, o Vereador Vagner disse que gostaria de deixar 

registrado que está faltando identificação dos veículos da prefeitura, que faltam 

adesivos de identificação e que também as empresas que prestam serviços ao 

Município têm que ter a identificação para facilitar a fiscalização. O Vereador 

informou que iria na procuradoria jurídica do Município para ver da possibilidade 

do Executivo encaminhar um projeto sobre a identificação dos veículos oficiais ou 

à serviço do Município. Vagner também citou o Projeto de Lei 1.704/2019, 

encaminhado pelo Executivo Municipal, que “altera o número de cargos de 

assistente administrativo e dá outras providências”, que gostaria de deixar 
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registrado, porque a Vereadora Vera, quando era Secretária da Saúde, 

solicitou ao Executivo que encaminhasse um Projeto de Lei ao Legislativo 

abrindo vagas para o Cargo de Assistente de Saúde Bucal: esse projeto veio 

para a Câmara com caráter de urgência e foi aprovado. Lembra que hoje as 

técnicas de enfermagem é que estão fazendo esse serviço. Já se passaram 8 

(oito) meses após a aprovação e, mesmo diante da urgência, ninguém foi 

chamado, segundo informações obtidas. A Vereadora Vera pediu a palavra para 

ajudar nas explanações dizendo que, o “COREN pediu urgência para a 

contratação de duas técnicas em saúde bucal, e hoje falou que conversou com o 

Prefeito, sendo informada de que foi chamada uma profissional, porque tem um 

dos dentistas de férias”. Retomando a palavra o Vagner disse ter ligado para o 

RH da Prefeitura na tarde de hoje e não constava nenhum contratado para 

esse cargo. Afirma que na Assistência Social precisa mais uma pessoa, pois a 

Coordenadora da Assistência estava sozinha, fazendo seu trabalho de rotina e 

atendendo uma grande demanda para entrega das cestas básicas e não estava 

dando conta. Temos que colocar mais gente para atender as pessoas. Vera 

concluiu que a cesta Básica era para ser entregue no dia 22 na Secretaria da 

Saúde, na parte da manhã, mas foi entregue na Assistência Social e que ela não 

sabe informar porque mudaram a forma de entrega. O Vereador Vagner também 

fez um comentário do curso sobre a Competência das Comissões na Câmara 

Municipal, no IGAM, e que falou da importância do curso, que irá auxiliar 

muito nos afazeres das comissões, que devemos todos pensar sempre a frente. 

Finalizou sua fala parabenizando a aluna Bianca Carolina Hillesheim, que, em 

seu TCC fez sua pesquisa sobre os Vereadores, a Cidade, Funções dos 

Legisladores, algo muito legal, recomendando a leitura, valorizando a nossa 

cidade e realmente todo o trabalho do nosso legislativo, agradeceu e encerrou 

a fala. E em seu último minuto nessa parte, pediu atenção e informou do e-

mail que recebeu da ARESC, alertando para a intenção da CASAN em 

aumentar a tarifa com, reajuste entre 12 e 18%. Vagner convidou todos os 

Vereadores para elaborar uma Moção em conjunto contra esse possível 

reajuste. Falou que tanto brigaram pela qualidade dos serviços e da água, o 

que não ocorreu e, agora estão querendo apenas aumentar as tarifas para os 
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consumidores. Em seguida o Presidente passou a palavra para o Vereador Felício, 

que fez algumas indicações Verbais: - a pedido de moradores e usuários da Rua 

4 de Dezembro, solicitou ao Secretário de Obras para que verifique a situação 

de um trecho desta via, em frente a antiga Fazenda Ipê, onde está sendo feito 

um condomínio e, em consequência uma tubulação, que talvez tenha sido o 

motivo para danificar um trecho da via que, em consequência da chuva 

acabou dificultando o trânsito local. Disse ter presenciado um veículo 

encalhado neste local. Pediu para que o Secretário verifique de quem é a 

responsabilidade de recuperar esse trecho da via que foi modificado em razão 

da tubulação que atravessou de um lado para outro soltando o barro e com a 

chuva ficou muito ruim. Felício também reforçou a Indicação do Vereador 

Emerson, dizendo que também encaminhou ao Executivo uma Indicação 

solicitando seja providenciada a repintura da sinalização horizontal de nossas 

vias asfaltadas, do perímetro urbano e do interior, porque as sinalizações das 

vias, lombadas e muitas faixas de pedestres, praticamente não existem, 

dificultando a visibilidade dos motoristas, especialmente à noite e, em dias de 

chuva. Disse que essa manutenção precisa ser constante, pois a pintura se 

desgasta muito rápido, havendo a necessidade de reascender com frequência 

para mantermos nossa cidade sempre bem sinalizada. Além dessa sinalização, 

o Vereador pede para que a Secretaria de Obras sempre mantenha os meio 

fios das principais vias do perímetro urbano sempre limpos e pintados, 

contribuindo com o embelezamento da cidade. O Vereador também reforçou o 

pedido para que seja efetuada a limpeza de uma vala que margeia a Rua 

Antônio Weber, na Localidade de Canudos, onde o mato cresce muito rápido, 

obstruindo a passagem da água que, com a chuva acaba transbordando para 

as lavouras próximas e até para a via. Felício lembra que a Prefeitura licitou 

500 horas/máquina, com escavadeira hidráulica, que daria para fazer a 

limpeza dessa vala e muitas outras mestres, como as já citadas na Localidade 

de Guiomar e no perímetro urbano, resolvendo essa questão muita debatida 

nesta Casa. Felício também cobrou a vinda de representantes da Empresa CDI 

a exemplo do que fez a empresa NEOREDE para que venham a esta casa falar 

sobre o trabalho prestado aos usuários em nosso Município, bem como a 
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intenção de investimento em nosso Município, especialmente nas regiões mais 

longínquas, onde este serviço ainda é muito deficitário e, é lá que estão nossos 

agricultores ou avicultores que necessitam muito deste serviço, especialmente 

para a futura emissão de notas de produtor eletrônicas. Não havendo mais 

Vereadores inscritos, o Presidente passou para a Ordem do Dia, solicitando ao 1º 

Secretário para que procedesse a leitura do parecer exarado pelas Comissões ao 

Projeto de Lei nº 1701/2019, que “CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL A 

TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS DE QUE TRATA O ARTIGO 37, 

INCISO 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988”. Lido o parecer, o 

projeto foi colocado em discussão: O vereador Filipe disse que é importante ser 

frisado que esse é o terceiro ano que essa garantia de recomposição inflacionária 

esteja sendo cumprida, esse era um compromisso nosso e garantimos isso. Pois o 

mesmo não foi efetivado na gestão anterior, gerando inclusive processos judiciais, 

mas, que nessa gestão está sendo cumprido, isso é respeito aos servidores, o que lhe 

causa orgulho. “Infelizmente não podemos dar um aumento real pois a folha já está 

em quase 50%, mas que esse aumento iria representar algo importante para os 

servidores, sou a favor e satisfeito com o cumprimento desse compromisso de 

campanha do MDB”. A vereadora Vera falou que o aumento é pouco mas, ele está 

dando a inflação total, o que não aconteceu na gestão anterior, que não pode dar. 

Mas, devido a lei que não pode ultrapassar o percentual do orçamento do Município 

ou se aproximar muito do limite prudencial, a atual gestão não conseguiu ir além da 

reposição. Pediu então que todos apreciassem o projeto, e disse que era a favor do 

projeto. O vereador Felício falou que é favorável, inclusive é o vereador relator da 

lei. Falou da Lei de responsabilidade fiscal que o executivo deveria trazer o estudo 

de impacto financeiro para o aumento, que existe dois percentuais, um que é o teto 

máximo de 54% do orçamento e outro que é o limite prudencial de 51%. Que o 

prefeito tem as metas do orçamento que tem que cumprir, mas que poderíamos lutar 

por 10% de aumento. Falou sobre a receita do Município e que em mãos não tem os 

dados para dar a certeza, mas que é favorável a esse aumento mínimo que é a 

inflação, mas que deveriam ter documentos do executivo para dar melhores 

explicações ao povo, uma vez que o Município vem em arrecadação crescente. 

Finalizou dizendo que os servidores poderiam ter vindo a câmara para reivindicar 
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por seus direitos, que isso não foi feito. “Vamos futuramente lutar, mas juntos pelo 

interesse dos servidores”. Não havendo mais Vereadores interessados na discussão, 

foi o Projeto de Lei 1.701/2019 colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Em seguida o 1º Secretário procedeu a leitura do Parecer do Projeto 

de Lei 1702/2019 que “ALTERA A LEI MUNICIPAL 1379/2012, QUE 

AUTORIZA A IMPLANTAÇÃO E CONCESSÃO DE VALE-

ALIMENTAÇÃO, AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA A 

OPERACIONALIZAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. Ao ser colocado em discussão o Vereador Emerson, Líder do 

Governo, iniciou a discussão do projeto dizendo que é a favor. Lamenta o fato de 

que muitas vezes o Vereador fala alguma coisa na Câmara e, pessoas má 

intencionadas acabam distorcendo estas conversas, levando falsas informações, na 

tentativa de denegrir a imagem do Vereador. Disse que jamais falou que era contra 

o Projeto que prevê reajuste no Vale Alimentação dos Servidores, como foi levado 

ao conhecimento de alguns funcionários públicos por uma pessoa que acompanha 

as Sessões da Câmara. O Vereador disse ter falado que: “algumas Prefeituras 

estão em situação precária de recursos”, mas que não é o caso de Antônio Carlos, 

que vem em uma crescente e, que era favorável à concessão deste benefício aos 

funcionários que tocam o nosso Município. O vereador Vagner colocou que não 

existe “picuinha política” na Câmara, pois foi elaborada uma indicação em 

conjunto pedindo ao Executivo que fosse concedido o Vale Alimentação às 

servidoras em licença maternidade, em gozo de férias e aos afastados por acidente 

de trabalho, no entanto não veio uma resposta por escrito do Executivo, se iria 

conceder ou não e o porquê. Defendeu ainda os servidores que ao sofrer uma 

acidente de trabalho, a pessoa precisa bastante do vale, no momento que está em 

casa se recuperando. Que também é a favor do projeto. O vereador Filipe colocou 

que é favorável ao projeto, pois atende um pleito do início da nossa Gestão. Que já 

haviam pedido a tempo inclusive nas férias, falou que isso representa R$ 

100.000,00 de gastos a mais para o Executivo, apenas com a concessão do vale 

nas férias. O Vereador agradeceu ao Executivo pelo reajuste no vale, que passou 

por várias repartições, principalmente por escolas conversando com os servidores, 

e a concessão do vale nas férias está sendo muito bem aceito por eles, mas uma 
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mudança que requer recursos, pode levar tempo, para planejar, executar e, investir 

nisso precisa de mais estudos. O vereador Felício falou sobre a inflação, sobre o 

poder de compra que está baixo e que o vale aumentando é melhor para os 

servidores, que também é favorável e que realmente os servidores não podem se 

acomodar, que precisam lutar por seus direitos, “sou a favor do projeto”. “Temos 

398 servidores que tocam o Município, que devem sim, ganhar bem pelas funções e 

que isso é mérito deles”. Isso são itens que devemos colocar na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, finalizou. A Vereadora Anici, falou sobre as vezes que pediu apoio 

a todos para o vale, mas que conseguiram agora incluir a concessão nas férias e 

que irão lutar para que as mulheres possam receber durante a licença maternidade 

e nos casos de acidentes de trabalho“. Disse ter conversado com muitos servidores 

e todos ficaram contentes, sendo totalmente favorável à aprovação do projeto. 

O vereador Filipe complementou indo ao encontro com a fala da Vereadora Anici, 

que no próximo ano irão lutar pelos servidores em licença maternidade e em caso 

de acidente de trabalho. A vereadora Vera falou que foi pouco o valor de aumento, 

mas foi bom porque além do aumento foi dado benefício para os servidores em 

férias, lembrou uma história que dois servidores ficaram sem o benefício por 

terrem se afastado por motivos de doença e que a ausência do benefício fez muita 

falta para eles, disse também que é a favor e convidou todas as bancadas que 

fossem a favor do projeto. O Vereador Adelmo falou que é a favor, e que em 2017 

fez um requerimento para incorporar o vale nas férias, e que até hoje não tinha 

recebido uma resposta do Executivo, que hoje sim, recebeu a resposta. Não 

havendo mais Vereadores interessados na discussão, foi o Projeto de Lei 

1.702/2019 submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo 

nada mais a ser tratado na Ordem do Dia, o Presidente passou para o Expediente, 

concedendo a palavra para o Vereador Vagner que, iniciou sua fala 

complementando suas colocações sobre o TCC da aluna Bianca Carolina 

Hillesheim, onde Vereadores desta Casa foram entrevistados. O Vereador fez 

algumas ponderações sobre algumas citações feitas por Ela: usou uma citação 

feita por Bianca em seu TCC para justificar sua função como Vereador, 

ressaltando para a função de fiscalizar, sobre a representatividade do Legislativo: 

“a Câmara é um órgão de grande representatividade pois compõe-se de 
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Vereadores eleitos diretamente pela população, direito garantido pelo Artigo 14 

da Constituição Federal de 1988, em que afirma, a soberania popular será 

exercida pelo sufrágio Universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual a 

todos”. Que algumas das funções dos Vereadores legislar, controlar, fiscalizar, 

assessorar e administrar. Diante das colocações o Vereador disse ter recebido 

uma denúncia e, diante disso foi até a prefeitura e solicitou cópia do processo 

licitatório para contratação de 500 horas/máquina. De posse do processo, 

analisou seu conteúdo e verificou que houve uma licitação para contração dessas 

horas/máquina. Porém, a denúncia era de que a empresa vencedora do certame 

não estaria cumprindo com o objeto que fora licitado, ou seja, o Vereador foi até 

o local e constatou que o Município está realizando o alargamento de uma via 

pública e, chegando lá constatou que a máquina que lá estava trabalhando 

pertencia a empresa vencedora da licitação, porém a denúncia feita tinha 

fundamento, visto que a capacidade da máquina que estava realizando o serviço 

era inferior a capacidade contratada pelo Município, ou seja, o processo 

licitatório previa a contratação de uma máquina com capacidade de 17 toneladas, 

enquanto que a máquina que estava realizando este serviço era bem inferior, não 

sendo possível a identificação correta desta numeração, visto que em ambos os 

lados da máquina haviam sido cobertos de maneira proposital, por barro. Ao 

constatar a possível irregularidade o Vereador gravou um vídeo, demonstrado na 

Sessão, onde mostra a máquina trabalhando na obra, prometendo tomar as 

devidas providências, pois como fiscalizador, não pode permitir que o município 

pague para que a empresa preste serviço com uma máquina grande e os serviços 

são prestados por uma máquina bem menor, sendo pago o mesmo valor! Vagner 

ainda informa ter conversado com o operador da máquina, o qual teria 

justificado dizendo que uma máquina grande não teria condições de trabalhar 

naquele local e, que no dia seguinte a máquina grande daria continuidade no 

serviço. O Vereador discorda e, promete buscar os órgãos competentes para que o 

município e a população, que paga seus impostos, não sejam prejudicados, para 

que o dinheiro público seja bem aplicado. Disse que a empresa tem que cumprir 

com que fora contratado, respeitando o dinheiro público e seus concorrentes que 

foram eliminados do certame. Em seguida o Presidente passou a palavra para o 
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Vereador Filipe que iniciou sua fala respondendo ao Vereador Vagner sobre o 

vídeo que ele passou, e sobre a obra que ele mostrou, e que por se tratar de uma 

obra de alargamento de via pública, que transpassa pelo terreno do Sr. Nelson 

Schmitt, o Município não faria a obra dentro desse terreno, mas que a obra 

mostrada no vídeo, estaria sendo paga pelo próprio Sr. Nelson. Que também passou 

nessa obra na data de 20/05, e que também foi em outras obras com a Vereadora 

Vera, mas que no caso dessa, o morador mesmo está arcando com os valores que 

estão sendo feito dentro das suas terras. Falou ainda direcionado ao vereador 

Vagner que isso não se faz pois coloca em dúvida a idoneidade dessa gestão. Que a 

gestão anterior, a qual o Vereador Vagner apoiou, foi condenada por uso irregular 

de máquinas da prefeitura, mas no caso dessa não, porque o morador mesmo irá 

fazer o pagamento dessa máquina que trabalha em suas terras. Que o Vereador deve 

se informar bem antes de fazer uma matéria desta natureza, sem saber a verdade! O 

Vereador também falou sobre o curso no IGAM, que a procuradora do Legislativo 

convidou todos a participarem, e que o curso foi muito bom, para o exercício e 

funcionamento das comissões, coisa que vem lutando com todas as forças para que 

dê certo, para melhorar cada vez mais o trabalho dos legisladores. “O respeito e a 

atenção que os moradores dão para essa Legislatura, transpassa qualquer atuação 

parlamentar nessa tribuna ou nesse plenário, afirma o Vereador”. Na opinião dele, 

não adianta qualquer vereador ficar fazendo “média” e não se preocupar de fato 

com os processos legislativos. Disse aos vereadores que não puderam ir ao curso, 

que tentem ir na próxima vez pois é de suma importância para que o conhecimento 

chegue a todos, na opinião dele, a participação partidária nas comissões deveria ser 

avaliada, e que como são 9 vereadores, não há necessidade de termos 5 comissões, 

e que se isso for revisto, será aplicado da melhor forma os trabalhos. Colocou 

também que na praça tem um carro que foi solicitado ao Ex-Deputado Federal, 

Mauro Mariani, amigo de longa data, onde esteve com o Executivo fazendo a 

solicitação e hoje o Kit do conselho tutelar chegou para nossa cidade, o kit 

contempla 01 carro, 5 computadores, 01 geladeira, 01 bebedouro, e indagou a 

certeza que esse serviço será melhorado com a chegada desse kit. Falou também 

das inscrições sobre a eleição dos Conselheiros tutelares. Que valorizar esse serviço 

é de extrema importância para o nosso Município. Deu boas vindas ao novo 
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Secretário de Saúde, Sr. Agostinho Pauli, que assumiu nessa segunda a pasta. Falou 

de total apoio da bancada e que ele possa exercer o seu cargo de Secretário com a 

mesma competência que sempre teve, ajudando o nosso povo. Fazendo uso da 

Tribuna o Vereador Felício iniciou sua fala dizendo muito obrigado ao Senhor 

Nelson Schmitt por abrir uma rua pública, realizando a obra e pagando, ajudando 

a Prefeitura, quem sabe isso incentiva outros Munícipes a fazer o mesmo. Falou 

também sobre o curso do IGAM, dizendo que a assessora jurídica poderia estar 

passando informações aos vereadores que não puderam participar do curso. Disse 

que a reunião da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, a qual preside, será 

às terças feiras à tarde, quando haver matéria para deliberar e, que irá presidir 

esta reunião envolvendo sua comissão. Falou que todos os presidentes das suas 

respectivas comissões deverão presidir e as reuniões serem transmitidas pela 

internet para o povo acompanhar. Falou sobre o redutor de ar nos medidores de 

água da CASAN, pois não podemos mais ser enganados pagando ar por água, e 

que em outros municípios foram aprovadas leis para que esse redutor fosse 

colocado pela CASAN, e isso tem que ser aprovado aqui porque é um benefício 

para todos os cidadãos. Que já tem um projeto encaminhado junto à Assessoria 

Jurídica da Câmara que, em breve deverá dar entrada na pauta para ser discutido, 

analisado e votado. Agradeceu a presença da empresa de Internet NeoRede 

Telecom, que prontamente atendeu seu pedido, subscrito pelos demais vereadores 

e, seu proprietário se fez presente em uma de nossas sessões para falar da atuação 

da empresa em nosso Município e das expectativas para novos investimentos de 

ampliação ou melhorias de redes. Falou sobre o custo que a empresa tem com 

relação ao uso dos postes da CELESC, e que esses valores não tem nenhum 

repasse ao Município sendo que o serviço prestado não é de total qualidade, e que 

os postes estão todos em espaço público, “existem finais de ruas, que estão sendo 

prejudicados pela baixa tensão, queimando aparelhos e faltando energia com 

quedas constantes”. Falou cobre a contrapartida da CELESC que para atender 

uma melhoria é de forma muito burocrática, que faltam políticas públicas para 

atender essas necessidades. “Estou cansado de ver moradores do Egito me ligar 

pedindo pelo amor de Deus, a luz, internet, que pagam seus impostos e não têm um 

serviço de qualidade” Ele quer o melhor para as famílias, empresas, agricultores, 
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avicultores para que a cidade realmente prospere. Em seguida o Presidente passou 

a palavra para o Vereador Emerson que iniciou suas explanações falando 

também sobre o curso, e que o mesmo foi feito sem uso de diárias da Câmara. 

O Vereador fez uma indicação verbal, que quando for feito manutenção em 

ruas, não façam apenas nas principais, que façam também nas ramificações 

delas, pois os agricultores precisam escoar a sua produção. Que o Secretário 

Edson deveria olhar isso, apresentou uma foto e um áudio de uma moradora 

que recebeu uma melhoria onde ela falou que ficou muito satisfeita, que foi 

como um asfalto a melhoria. Agradeceu a Secretaria de Obras e da 

Agricultura, pelo belo trabalho. Falou que tem que ser feito pois o nosso povo 

merece. Emerson também falou da CDI que está prestando bom serviço assim 

foi relatado a ele por usuários. Sobre as máquinas ele concordou com o Vagner 

pois há comentários e mentiras sobre o uso de máquinas da prefeituras em 

terrenos particulares. Agradeceu o Sr. Nelson Schmitt pela iniciativa, assim 

como falou o vereador Felício, e que todos os moradores deveriam, quando 

tivessem condições de ajudar o fizessem, mas quando for público, realmente 

que a prefeitura faça. Falou de uma confusão de uso de maquinas, mostrou o 

seu trator, que trabalha 8h por dia, a prefeitura tem um praticamente igual, 

então é necessário se certificar se realmente é a máquina, mas que deve-se ser 

tudo identificado realmente. Para que fique tudo às claras. Falou que em 2014 

estava trabalhando, e foi chamado a Sta. Maria, que uma máquina da 

prefeitura estava trabalhando dentro do rio, e mandaram fotos para ele, ele 

respondeu que aquilo era benefício para todos, não apenas para o dono do 

terreno, mas até o material que saia de lá, era o melhor material para se usar 

nas estradas. Falou que não havia necessidade do Vereador Vagner ter 

colocado o vídeo, sendo que a máquina em questão não era da prefeitura e os 

serviços que estavam sendo realizados foram pagos pelo proprietário do 

terreno, apesar da melhoria ser para a Comunidade, mas o terreno era de 

particular que estava cedendo material para alargar a via. Ressaltou que o 

Vereador Felício falou que dos servidores que deveriam acompanhar mais a 

sessão, mas que escutou uma opinião de um munícipe sobre o projeto do 

financiamento, falou sobre os valores, e o morador falou o seguinte: “porque 
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você está me perguntando isso se eu votei no senhor e o senhor nos representa 

lá, então o senhor e os outros vereadores é que tem que saber o que é certo ou 

errado para o Município “. Finalizou dando as boas vindas e desejando um 

bom trabalho ao Novo Secretário da Saúde, Senhor Agostinho Pauli, que faça 

um trabalho sem olhar as cores de partidos, mas os munícipes que tanto 

precisam de atendimento. Não havendo mais Vereadores inscritos e nada mais a 

ser tratado, o Presidente solicitou a Vereadora Anici que fizesse a oração final e, 

após deu por encerrados os trabalhos da presente Sessão, marcando a próxima para 

o dia 28 de maio, do corrente, no horário regimental. E para constar eu, Felício 

Francisco Silveira, 1º Secretário, mandei lavrar a presente, que segue assinada 

pelos integrantes da Mesa Diretora. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 2019. 


