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       Ata da 18ª Sessão Ordinária, do 3º Período Legislativo, da 13ª 

Legislatura, realizada no dia 11 de junho de 2019. 
 

Aos onze (11) dias do mês de junho 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, em especial 

o Senhor Márcio, representante da Empresa CDI Telecon, solicitando ao Vereador 

Emerson que fizesse uma oração para iniciar os trabalhos com a benção de DEUS. Em 

seguida o Presidente convidou o representante da Empresa CDI para fazer uso da palavra, 

em atendimento ao oficio 026/2019, onde fora solicitado a presença de algum 

representante da empresa “...para participar de uma de nossas Sessões Plenárias... 

objetivando a prestação de esclarecimentos sobre os serviços de internet prestados no 

Município de Antônio Carlos-SC”: disse que a Empresa iniciou em 2007, na área de 

informática; em 2009 iniciou a parte de internet via rádio, com abrangência inicial mais 

para Serra. Em 2012 foi obtida a licença para trabalhar de forma individual, ofertando 

internet e telefonia. Em agosto de 2017 ficaram sabendo que a Petry Net de Antônio Carlos 

estava vendendo sua empresa, com isso a CDI passou a atuar também em Antônio Carlos. 

Citou os bairros de nosso Município que são atendidos pela CDI, com destaque para a 

Prefeitura e a própria Câmara. Disse que no momento a empresa não tem previsão de 

ampliação de rede para outros locais do município que ainda não são atendidos, a menos 

que haver interesse de um grupo de pessoas para valer a pena a instalação e ampliação, 

devido ao auto custo para implantação com a fibra óptica. Além disso, tem o valor pago à 

companhia de eletricidade pelo uso de cada poste. Ressaltou que a CDI não exige 

fidelidade de seus clientes em virtude da qualidade dos serviços ofertados. Em breve 

deverão estar sendo instalados/ofertados os serviços de telefonia fixa. Os Vereadores 

Felício, Vagner e Emerson se manifestaram, e a preocupação maior dos Legisladores foi 

com relação a ampliação destes serviços para outras comunidades mais longínquas, 

especialmente para atender nossos agricultores, para que eles possam se adequar a emissão 

eletrônica de blocos de produtor, rastreabilidade de produtos, além dos próprios negócios, 
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como é o caso dos avicultores. Também manifestaram preocupação com relação a 

qualidade da internet ofertada, para que seja disponibilizada ao cliente a capacidade pela 

qual eles pagam. Vagner ressalta que a empresa fornecedora de energia não paga nada para 

o Município pelo uso do espaço público, enquanto isso cobra das empresas de telefonia 

para uso dos postes, como é o caso da CDI que paga R$5,00 (cinco reais) mensais para uso 

de cada poste. Ressaltou que se conseguisse a isenção do aluguel dos postes este benefício 

poderia ser repassado aos consumidores com redução no preço da internet. Felício sugeriu 

um ajustamento de conduta com a empresa fornecedora de energia. Emerson perguntou se 

a Municipalidade tem algum benefício pelo uso do espaço público por parte da empresa de 

internet, considerando que a empresa concorrente da CDI beneficia as famílias onde são 

instaladas as antenas, como forma de compensar pelo uso do espaço. Também perguntou 

se haveria possibilidade da instalação de internet via rádio para aqueles cidadãos que 

residem nas regiões mais afastadas. O representante respondeu que não há intenção da 

empresa trabalhar com internet via rádio em nosso Município, por existir duas empresas 

que oferecem este serviço no município e, pelo auto custo com relação a fibra óptica, a 

qual ainda oferece uma internet com qualidade muito superior. Para os casos mais 

longínquos a alternativa seria a internet via satélite, respondendo questionamento do 

Vereador Emerson. Em seguida o Presidente agradeceu a vinda do representante da 

empresa CDI, o qual também agradeceu a oportunidade. Dando continuidade, o Presidente 

colocou a Ata da 17ª Sessão Ordinária em discussão, e não havendo manifestação foi 

referida Ata submetida à votação sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo o 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse a leitura do Expediente recebido:  lido 

inicialmente o Ofício 08/2019, do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei 

1.705/2019, em caráter de urgência, que “AUTORIZA O GOVERNO DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA A EXECUTAR TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DA SC-407, 

NO TRECHO ENTRE KM 11,4 (DIVISA DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS E 

BIGUAÇU) ATÉ O KM 14,6 (PROXIMIDADE DA PRAÇA ANCHIETA), NO 

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, COM EXTENSÃO DE 3,2 KM E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”.  Ainda foram lidas as seguintes Indicações: Indicação 096/2019, de 

autoria do Vereador Emerson, ao Secretário de Obras para que providencie a 

manutenção no trecho final da Rua Plasio Simones, em Rachadel, próximo das 

propriedades de Maria Simones e Jaison Simones; Indicação 097/2019 ao Prefeito 
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Municipal para que tome providências urgentes acionando os Secretários de Obras, 

Edson Lair Decker e o de Meio Ambiente, Sr. Osvaldino Huberto Gesser, com relação 

ao esgoto à céu aberto na rua 21 de junho, Canudos e Indicação 098/2019 ao Secretário 

de Obras para que possa construir uma “boca de lobo” na Rua Almir Schmitt, 

Loteamento Santa Rita, em frente à casa 213, ambas de autoria da Vereadora Anici. 

Também foi lido o Ofício do Gabinete da Vereadora Vera solicitando a retirada dos 

Projetos 258 e 259/2019, de sua autoria. Lidos por último, o Edital de convocação da 

Comissão de Obras Públicas e Urbanismo do Legislativo Municipal para “Audiência 

Pública”, dia 17/06/2019, com início às 19:00 hs, na Sede do Legislativo, objetivando a 

apresentação e discussão sobre os Projetos 1.706 e 1.707/2019, que tramitam nesta Casa. 

Também foi lida a nova composição da Comissão de Obras Públicas e Urbanismo, ficando 

a mesma assim constituída: Presidente: VAGNER BORGES DA COSTA; Secretário: PIO 

ELIAS RODRIGUES e Membro: ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA. 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 ressaltando sobre a 

importância da reunião das comissões, onde é realizada a leitura dos projetos, 

discussões, toda terça feira, com início às 14:00 hs, convidando os munícipes para 

participarem, já que este feito é inédito em nossa Casa e, em nosso Município. Que 

inclusive foi convocada a primeira audiência pública para discutir junto com a 

Comunidade projetos com propostas de mudança junto ao Plano Diretor do 

Município. Disse ter recebido resposta de indicações, como o pedido para que os 

veículos e máquinas do Município e/ou alocados pelo Município sejam adesivados, 

porém não houve qualquer manifestação sobre o pedido para retirada do lixo 

depositado ao lado do salão paroquial e ao lado de abrigo de passageiros na Usina e, 

muito menos foi resolvida a situação de uma grade da boca de lobo na Rua Militão 

José Coelho, na Localidade de Canudos. Que o Executivo, por meio das Secretarias 

competentes também devem ser ágeis com relação ao atendimento dos pleitos 

apresentados. Que já faz uma semana que solicitou e, sequer a secretaria encaminhou 

resposta sobre o pedido, que é de fácil solução. Disse que fez a indicação para 

arrumar a “boca de lobo” em frente ao Campo do Canudense, na rua Militão José 

Coelho em Canudos, alegou ter completado um ano dessa indicação e fez novamente 

semana passada, mas que até agora nada havia sido feito, é um perigo, já aconteceu 
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acidente ali, apenas colocar uma grade no local já ajudaria e evitaria muitos 

acidentes, colocou Vagner. As pessoas nos cobram, dizem que isso ai é uma vergonha, 

e que as respostas devidas protocoladas não chegam para gente”.  Pediu ao Secretário 

que olhasse com carinho todas as indicações, pois é o povo indicando através de todos 

os vereadores. Falou ainda que os vereadores são a ponte de conexão com o poder 

público, dessa forma, todos os pedidos feitos são indicados. Fazendo uso do aparte o 

Vereador Emerson disse que concorda com o Vereador Vagner sobre a “boca de lobo’ de 

Canudos, mas que o lixo, nesse caso não seria problema da Prefeitura, porque as pessoas 

jogam o lixo fora do container Agora por ter se tornado um problema de saúde, por estar 

tudo espalhado, a Prefeitura tem que dar jeito. O Vereador lembrou de uma indicação do 

Vereador Felício sobre uns móveis entulhados perto da auto escola, que o Vereador Filipe 

também tinha feito a mesma indicação, mas que o caso ali era de colocar gasolina e tocar 

fogo, caso não fosse crime, pela falta de educação das pessoas. Emerson também citou um 

caso onde um cidadão estava exigindo que a Prefeitura efetuasse o recolhimento de cerca 

de 200 pneus que foram jogados em determinado local, o que não é obrigação da 

Prefeitura, por não dispor de um local para dar destino a estes pneus. Emerson finalizou 

ressaltando que sobre a “boca de lobo” o Vereador Vagner está certo, mas com relação ao 

lixo não, ele deveria falar com as pessoas ali perto porque isso representa falta de 

educação, que na rua dele, quando vê lixo jogado, junta e coloca no seu devido lugar. 

Agradeceu e finalizou a sua parte. Vagner continuou falando sobre o lixo novamente, 

sobre a reunião com o pessoal da empresa responsável pelo lixo, que até agora nada 

fizeram, então que realmente o contentor deveria ser trocado de lugar. Emerson 

colocou que a Prefeitura vai, limpa agora e em breve tem lixo de novo, porque já viu 

pessoas colocar no lado de fora dos containers, e ainda em dias que o caminhão não passa. 

Felício pediu a parte, dizendo que estava in loco com o Vereador Vagner para averiguar a 

situação de algumas vias, viu as mulheres no ponto de ônibus reclamando do lixo próximo, 

e solicitou que isso fosse resolvido urgente, porque é coisa fácil de resolver. Lembrou que 

fez uma indicação em reforço com a do Vereador Emerson, obtendo resposta incompleta 

do Secretário de Obras, sobre a retirada de um poste e a devida limpeza na Rua Isidoro 

Schmitt: apenas responderam com relação a retirada do poste, que era de competência da 

empresa responsável pelo fornecimento de energia e, com relação a limpeza da Rua, que é 

de competência da Prefeitura, como vai ficar? Irão fazer? Essa é a resposta que precisa ser 
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dada para a comunidade! O Vereador também questiona e se demonstra preocupado com 

relação a formação de uma pequena lagoa às margens da Rua 4 de Dezembro, na 

Localidade de Santa Bárbara, para a qual já fez indicação, preocupado com o surgimento 

de foco do mosquito da dengue em nosso Município. São coisas que necessitam de 

resposta efetiva do poder público. Vagner falou sobre os Remédios, lamentando a falta 

de medicamentos no Posto, que infelizmente está acontecendo em Antônio Carlos. 

Que sentiu na pele quando sua filha foi muito bem atendida pela equipe médica, mas 

não tinha o remédio receitado, buscou no outro dia, e acabou comprando na farmácia 

a Azitromicina antibiótico, pois não havia na farmácia do posto, mesmo estando na 

lista de medicamentos da farmácia básica, porém alguns dias atrás já havia acabado. 

O tal medicamento, segundo ele, e é o que o preocupa, falando de saúde de criança, é 

um remédio mais caro, custa em torno de R$ 100,00 (cem reais), e que nem todas as 

pessoas possuem recursos para a compra. Lembra que tentou vacinar sua filha mas 

não havia mais vacinas disponíveis, que iria ver a vacina em redes particulares. Teve 

o total apoio das vereadoras Vera e Anici, que entendem do assunto, e explanaram que tem 

mais medicamentos faltando, e que também segundo elas, ao pedir aparte, falaram sobre a 

demora as vezes das empresas na entrega ou até a falta de insumos para fabricar o 

medicamento. Vera ressaltou que o medicamento referido realmente é de farmácia básica, 

e que é caro, realmente nem todas as pessoas tem condições de comprar, e que é um 

medicamento que tem que ser tomado imediatamente após o diagnóstico médico. O 

Vereador Filipe pediu a parte e apoiou o assunto, pelo valor do medicamento, realmente 

tem que ser comprado, não pode faltar este remédio. Disse que fizeram uma reunião na 

bancada do MDB, onde foi falado sobre a falta de medicamentos, que em 2 anos e 5 meses 

de gestão isso já deveria ter sido resolvido. É uma preocupação de todos os vereadores. 

Disse que levaram isso diretamente ao Prefeito, pois essa situação de falta de 

medicamentos é um problema sério e, não pode estar acontecendo, por isso vai averiguar 

esta situação junto ao Executivo Municipal. Segundo ele, o poder público deveria se 

organizar para não deixar faltar essa medicação bem como outras que são muito 

procuradas na farmácia do Posto. Anici ainda comentou que outros medicamentos estão 

em falta, que ela como funcionária da Saúde, vê que medicamentos estão faltando, 

exemplificou como a Lozartan, e outros, falou que fica constrangida em não ter, pois as 

pessoas que chegam ali para pegar, são carentes. Que o Secretário Agostinho Pauli, agilize 
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essa compra. Vagner falou que ficou feliz por total apoio da bancada do MDB, que 

isso realmente deve ser parabenizado, pois estamos todos preocupados com a 

situação. Relatou que o presidente Airton, em Foz do Iguaçu passou mal durante um 

congresso, e que todos os remédios foram doados, e não faltou nada para ele, elogiou 

o vereador, finalizando suas explicações.  Fazendo uso da Tribuna o Vereador Felício, 

iniciou falando sobre um abaixo assinado, entregue pelo Munícipe Fábio Silveira, presente 

na Sessão, o qual solicita a denominação de uma Via, na Localidade de Guiomar, a qual 

deverá homenagear um ilustre cidadão daquela região, Senhor Lealdino Graciliano da 

Silveira, sugerindo aos Vereadores Filipe e Vera, que assinassem juntos este projeto, 

porque o homenageado contribuiu muito com o desenvolvimento de nosso Município. 

Felício agradeceu o Secretário de Obras, Edson Decker, pelo atendimento e as melhorias 

nas ruas indicadas por ele para a manutenção, faltou uma rua, mas acredita que em breve 

será arrumada também. No telão da Câmara o Vereador Felício mostrou a montagem dos 

adesivos em fotos direto da fábrica de um ônibus que irá vir para a Secretaria de Esportes 

através de emenda parlamentar da Deputada Federal Jeovania de Sá, parabenizando a 

Eloíza, que ajudou nos trâmites legais para entregar esse bem para o município. Ressaltou 

que a Prefeitura deu uma contra partida e que esse ônibus atenderá muito bem a todos do 

esporte e da terceira idade. Felício falou sobre as conquistas do nosso Esporte, pois sempre 

tivemos bons atletas e colhemos bons resultados nas competições. O vereador Filipe pediu 

a palavra, falou que quando estava na Secretaria de Esportes o Vereador Felício levou 

essa notícia para ele, sobre a emenda da Deputada Jeovania, visando a aquisição de um 

ônibus e, na oportunidade ficou muito feliz pela conquista. Agradeceu a Deputada, o 

Vereador Felício pelo seu empenho, e concluiu que todos que fizeram parte dessa 

conquista estão de parabéns. Felício falou que foi em Guiomar, na Rua São Francisco de 

Assis, recém pavimentada e que pessoas enviaram fotos do asfalto que está bem 

danificado, pois com o novo financiamento devemos ficar atentos nessas obras pois essa ai 

estourou em alguns locais, e ele acredita que a empresa dará uma garantia, mas que isso é 

retrabalho e se fosse feito um bom estudo do solo, não haveria necessidade desse reparo, 

pois a estrada tem apenas 6 meses da conclusão. Hoje em dia os moradores estão 

preocupados com o Município e o uso de celulares facilita a comunicação, nesse caso 

enviando as fotos para que pudéssemos falar sobre o problema, disse o Vereador. Vereador 

Pio pede a palavra e fala que não foi feito análise do solo e que isso iria arruinar toda a 
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obra, pois o material colocado para o alicerce, foi da altura de um palmo, então vai dar 

problema e segundo ele o poder público deve tomar providências. Vagner pede a parte, 

disse que pisou e o asfalto quebrou, que iria medir a espessura com uma régua, que é 

inadmissível um asfalto de 6 meses está nessas condições. Pio concluiu que irá pedir 

através de requerimento que seja encaminhada a esta casa o projeto dessa obra para 

análise. Nesse momento, a Vereadora Vera pede para sair pois seu marido havia sofrido 

um acidente automobilístico. Continuando suas explicações o Vereador Felício disse 

que temos que ter a preocupação com essas obras pois o país está com falta de 

dinheiro e que as obras devem ser bem feitas, para evitar o desperdício do dinheiro 

público, agradeceu os internautas e pessoas que mandam as informações, nesse caso, 

a empresa terá toda responsabilidade e que a prefeitura irá com certeza cobrar isso 

da empresa contratada, finalizou. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Presidente 

passou para a Ordem do Dia solicitando ao 1º Secretário para que procedesse a leitura do 

Parecer das Comissões ao Decreto Legislativo 001/2019, que “Dispõe sobre a aprovação 

das contas públicas do Município, referente ao exercício de 2017, sob a 

responsabilidade do Prefeito Geraldo Pauli”. Não havendo Vereadores interessados na 

discussão, foi referido Decreto submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade 

entre os presentes, pois neste momento tínhamos a ausência da Vereadora Vera. Em 

seguida o 1º Secretário procedeu a leitura do parecer do Projeto de Lei 260/2019, de 

autoria do Vereador Presidente José Airton, que “Torna obrigatória a apresentação de 

Carteira de Saúde da Criança, no ato da matrícula, junto às escolas de educação 

infantil e de ensino fundamental da rede pública e da rede privada, no Município de 

Antônio Carlos-SC, e dá outras providências”. Ao ser colocado em discussão o Autor se 

manifestou ressaltando sobre a importância da matéria, por considerar que os pais e/ou 

responsáveis devem sempre ter o cuidado com a saúde dos filhos, não serem negligentes, 

devendo cumprir o Estatuto da criança e do adolescente e, o Poder Público deve ser 

parceiro. Que a própria Legislação afirma ainda que é obrigatória a vacinação das 

crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, bem como as vacinações 

da primeira infância e são fornecidos gratuitamente no posto de saúde e, para isto o Poder 

Público também deve fazer sua parte, disponibilizando as vacinas e os profissionais. E, 

pensando no bem estar de nossas crianças, solicitou aos nobres pares a aprovação do 

referido projeto. O Vereador Vagner, Líder da Bancada do PP na Câmara, também se 
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manifestou dizendo que foi o relator deste projeto, que considera de suma importância, 

visando sempre a proteção de nossas crianças do nosso Município. Nós que somos pais 

sabemos da importância da vacinação, desde o nascimento até a vida adulta, afirma o 

Vereador. Por isso parabenizou o autor pela iniciativa e pediu aos Vereadores da sua 

Bancada a aprovação do Projeto. O Vereador Emerson, Líder da Bancada do MDB, 

também se manifestou parabenizando o Vereador José Airton pela bela iniciativa tornando 

obrigatória a apresentação da Carteira de vacinação das crianças como pré-requisito para 

efetuar matricula nas escolas. Assim, temos a certeza de que as crianças estarão entrando 

na escola com a carteira de vacinação em dia, já imunizadas. O Vereador Filipe também se 

manifestou considerando o projeto muito importante e inovador, tratando de um direito 

básico de nossas crianças, cabendo ao poder público municipal ter ciência da situação das 

nossas crianças, porque infelizmente, existem muitos pais e/ou responsáveis que, por 

desconhecerem a melhoria e a segurança que estas vacinas podem oferecer na vida dessas 

crianças, acabam deixando de imuniza-las, muitas vezes por desleixo ou por esquecimento. 

Com esta medida teremos um controle sobre a caderneta de vacinação das crianças ao se 

matricularem nas escolas e, caso estejam incompletas, faltando vacinas, sejam 

encaminhadas a Unidade de Saúde para a devida imunização. A Vereadora Anici, como 

vacinadora na Unidade de Saúde, também manifestou sua opinião dizendo da importância 

da imunização para evitar uma série de doenças. Por isso parabenizou o autor pela 

iniciativa. O Vereador Felício também se manifestou parabenizando o autor pela iniciativa, 

dizendo que a medicina vem se aperfeiçoando a cada dia, com novas descobertas e, as 

vacinas são muito importantes e imprescindíveis, por isso devemos sempre imunizar 

nossas crianças no período correto, evitando doenças que possam comprometer a vida. 

Temos que ter muita preocupação, pois doenças que estavam sob controle, agora estão 

voltando e, este projeto só vem a somar para que os pais tenham esta precaução em levar 

seus filhos para serem imunizadas. Não havendo mais Vereadores interessados na 

discussão foi o Projeto de Lei 260/2019, submetido à votação, sendo aprovado por 

unanimidade entre os presentes. Dando continuidade o 1º Secretário procedeu a leitura do 

Parecer do Projeto de Lei 263/2019, de autoria do Vereador Emerson, que “Denomina 

Rua Aquário”. Ao ser colocado em discussão o Vereador autor se manifestou dizendo que 

somente foi o autor da matéria, porém a iniciava partiu da Comunidade local que 

almejava ter um endereço correto, pois estavam sendo muito prejudicados com a situação 
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e, são merecedores. Que o Município possa dar continuidade na manutenção desta via e, 

que esta manutenção seja mais frequente. Parabenizou alguns moradores que, por conta 

própria, já providenciaram a pavimentação de um trecho desta via. O Vereador ainda 

agradeceu os munícipes presentes na Sessão, residentes ao longo deste logradouro, pela 

busca incansável para que este objetivo fosse alcançado, bem como os funcionários do 

Legislativo pelo empenho. Também agradeceu o Secretário de Planejamento pelo trabalho 

de verificar toda parte técnica e legal do projeto para que no futuro não tenhamos 

problemas com a relação a denominação. Finalizou pedindo apoio de todos os Vereadores 

na aprovação do Projeto.   O Vereador Felício, relator do Projeto, também se manifestou 

dizendo que, na companhia do Vereador Vagner, esteve visitando esta via, e pode constatar 

a real necessidade dos moradores locais. Nesta situação, aqueles moradores têm o direito 

constitucional em ter um endereço, por isso o pleito é justo e necessário. Isso garante 

aqueles munícipes que eles residem em nosso Município, possibilitando a matrícula de 

seus filhos nas escolas do Município, o que estava sendo muito dificultoso, pois os 

comprovantes de endereço eram todos como se residissem no Município de Biguaçu e, 

sempre deixava esta dúvida. O Vereador Vagner reforçou as palavras do Vereador Felício 

porque também esteve no local e, após parecer favorável da Secretaria de Planejamento 

participou das reunião das Comissões onde todos também se manifestaram favoráveis a 

denominação. Lembra que essa situação estava dificultando inclusive que a máquina da 

prefeitura realizasse as melhorias na via que pertence ao Município, porque era só o 

maquinário cruzar a divisa e ir em direção ao local que as pessoas já se manifestavam 

dizendo que a prefeitura estava realizando serviços no Município de Biguaçu, porque 

muitas pessoas acham que a Divisa do Município é no portal e, passando deste local todos 

acham que é Biguaçu. Por isso, torna-se necessária a aprovação do projeto, para que 

aquelas pessoas possam usufruir dos benefícios ofertados por nosso Município, podendo 

matricular seus filhos nas nossas escolas. Disse estar tranquilo quanto a aprovação do 

projeto, pois esteve no local constatando a necessidade da denominação e a intenção e 

anseio daqueles Munícipes em ter um endereço digno. Como Líder da Bancada 

Progressista pediu a seus pares que o acompanhassem na aprovação do Projeto. O 

Vereador Filipe também se manifestou, dizendo que já foi favorável ao projeto nas 

discussões das comissões, deixando claro que é um dever do poder público municipal, 

dentro de suas possibilidades, dar esse atendimento respeitoso, dando dignidade que cada 
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cidadão e cada cidadã merece dentro do nosso Município, porque no seu entendimento, 

quando uma família ou mais, desejam seja denominada a sua rua, estão solicitando e 

conclamando um direito básico, onde cada cidadão deve ter o seu endereço, garantindo a 

dignidade para que as pessoas possam ser oficialmente vistas pelo poder público como 

integrados ao Município. Sempre é favorável a denominação das vias, sempre de acordo 

com o interesse livre e espontâneo das partes envolvidas. Lembra que em 2017 teve uma 

reunião com o Prefeito Ramon, com Prefeito Geraldo, o Munícipe João Anastácio Pereira e 

com o então Secretário adjunto de Planejamento do Biguaçu, Senhor Mateus para debater 

sobre a questão de divisas entre os municípios. A justificativa é de que em alguns 

momentos a prefeitura de Biguaçu se negou a prestar alguns serviços para esta 

Comunidade e a Prefeitura de Antônio Carlos não se furtará em prestar estes serviços, 

desde que sejam bem definidas e que estas questões de divisas sejam bem esclarecidas para 

que não soframos eventuais penalidades por estar realizando serviço em outro município, 

que é ilegal. O Vereador Pio lembra que os moradores daquela região não sabem se 

residem em Biguaçu ou em Antônio Carlos, justamente por causa do endereço. Não sabem 

onde exatamente passa a divisa entre os Municípios e, de quem é a responsabilidade sobre 

a manutenção da via. A Vereadora Anici também se manifestou dizendo estar feliz em 

votar a denominação de uma via contando com a presença de moradores locais para 

acompanharem a votação. Não havendo mais Vereadores interessados na discussão foi o 

Projeto 263/2019 submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade entre os 

presentes. Também foi lido o parecer do Projeto de Lei 1.704/2019, que “Altera o número 

de vagas em cargos que especifica, constantes no Plano de Cargos e Vencimentos do 

Município de Antônio Carlos, bem como na lei municipal n. 1.474/2015, e da outras 

providências”. Ao ser colocado em discussão a Vereadora Anici, relatora do Projeto, se 

manifestou dizendo ser sabedora da necessidade e urgência na aprovação da matéria, 

especialmente com relação a necessidade na contratação de um profissional para área da 

saúde. O Vereador Vagner também se manifestou dizendo que o Projeto foi amplamente 

debatido nas reuniões das Comissões e, também esteve fazendo um levantamento, entende a 

preocupação da Vereadora Anici com a necessidade na contratação de mais uma pessoa 

para trabalhar na recepção do posto de saúde. Porém, o vereador defende sua tese desde o 

início do mandato de que todos os cargos devem ter suas atribuições, porque temos cargos 

comissionados que não têm as atribuições e, cada funcionário deve ter sua atribuição. Disse 
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que o cargo de Assistente Administrativo I, de que trata o Projeto em discussão, o salário é 

de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Lembra que em resposta ao seu requerimento foi 

dito pelo Executivo de que as vagas seria para atender a área da saúde e, para atender esta 

necessidade o Vereador acha que poderia ser criada a vaga de “Auxiliar administrativo”, 

onde o salário é de R$980,00 (novecentos e oitenta reais), o qual já atenderia esta demanda, 

pois a funcionária Alessandra que atende no posto tem esse salário base. Disse que se esse 

projeto for aprovado, poderia gerar uma disparidade, porque duas pessoas estrariam 

desenvolvendo as mesmas tarefas, porém com uma grande diferença salarial. A Vereadora 

Anici lembra que há atendentes no Posto que ganham R$2.300,00, enquanto outras ganham 

$980,00. Vagner disse que outra preocupação sua é com relação a veiculação de que o 

Município comprou um caminhão para efetuar o recolhimento do lixo e, a dúvida é se o 

Município dispõe destes funcionários para trabalhar no caminhão do lixo, pois se tiver que 

contratar deverá onerar ainda mais a folha. Também temos a expectativa de que no início 

deverá entrar em funcionamento a nova creche, para onde será necessária mais mão de obra 

e, hoje a folha de pagamento já deve estar se aproximando dos 50%, muito próximo do 

limite prudencial! Disse que, no seu ponto de vista, estas vagas propostas no projeto 

poderiam ser revistas, pois não consegue diferenciar Assistente Administrativo e Auxiliar 

Administrativo, por conta das atribuições que não existem! O Vereador Filipe também se 

manifestou dizendo ter a certeza de que nenhum dos vereadores têm dúvida de que 

precisamos de mais funcionários dentro da nossa prefeitura, nos mais diversos setores. 

Disse ao Vereador Vagner de que não dá para ficar em “cima do muro”, que o vereador não 

pode dizer que sabe da necessidade que necessitamos de mais funcionários e se manifestar 

contra o projeto! Disse que não tem a menor dúvida que as três vagas que estão sendo 

acrescidas são de extrema necessidade, primeiro pelo fato de termos alguns funcionários se 

aposentando, como a contadora, técnico administrativo e técnico em informática que já 

saíram. Estes espaços precisam ser preenchidos por novos funcionários para atender nossa 

demanda que é muito grande. Disse não ser concebível que dentro da nossa Prefeitura 

tenhamos apenas 1 (um) funcionário para cada função, pois quando este pega férias ou 

licença acabamos ficando sem atendimento neste setor, o que não é admissível. Por isso 

considera inaceitável o voto contra a esse projeto. Daqui a pouco poderemos estar 

implantando uma nova equipe ESF, e aí precisaremos contratar mais enfermeiros e, será que 

a oposição vai votar contra também? Lembra que na justificativa do projeto consta que uma 
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das vagas será para a Secretaria da Saúde, no entanto não foi especificado que será para a 

recepção. O Vereador Emerson também se manifestou dizendo que após conversa com 

chefe do Executivo Municipal e obteve a informação de que dois funcionários estariam se 

aposentando e outro pediu demissão e, com o preenchimento destas três novas vagas o valor 

total pago pela Municipalidade ficará muito aquém do que vinha sendo pago aos três 

funcionários enquanto estavam na ativa. Lembrou de que os Vereadores Vagner e Felício 

teriam comentado que era uma vergonha o Funcionário Osvaldo estar afastado e a prefeitura 

não dispor de alguém para desenvolver esta função! Então, talvez um desses cargos que se 

pretende criar seja para ocupar esta vaga, suprindo esta necessidade.  Vagner diz que isto é 

desvio de função, pois não podemos colocar um Assistente Administrativo para ocupar o 

cargo de um fiscal de tributos. Que as pessoas devem trabalhar na função para a qual foram 

contratadas, da mesma forma não podemos que um auxiliar administrativo faça as mesmas 

funções de um assistente administrativo e ganhe um salário diferenciado. E dos três cargos 

citados no projeto, nenhum deles se encaixa nos cargos que ficaram vagos com as 

aposentadorias e, tem certeza que no futuro próximo deverá vir novo projeto pedindo a esta 

casa autorização para suprir as vagas dos funcionários que se aposentaram. Por isso não se 

sente confortável para aprovar a criação de mais três vagas para compor o quadro funcional 

da prefeitura, pois não vê essas criação se reverter em benefício para nossa comunidade, 

que no seu entender só contribuirá com aumento da folha de pagamento, pois entende que 

o cargo de auxiliar administrativo já supriria a necessidade. Filipe ainda lembrou que, 

quando os funcionários prestam concurso público já sabem o salário que irão receber e que 

o prefeito e seus secretários têm plena liberdade de definir onde serão alocados seus 

servidores, sendo lógico que o Assistente deverá desenvolver funções mais específicas do 

que o Auxiliar, sem dúvidas. Que existe uma demanda reprimida de funcionários, onde 

diversos setores estão com déficit. Disse que isso certamente será lembrado mais lá na 

frente, porque hoje o MDB está no poder, mais na frente não sabe quem poderá estar, aí 

vão sentir esta necessidade certamente, porque tem certeza de que se fosse o PP que 

estivesse no poder certamente os vereadores que hoje fazem oposição ao MDB não iriam 

rejeitar sobre qualquer hipótese. O Vereador Felício disse que se sente na necessidade de 

buscar as informações mais precisas, pois o próprio relatório da comissão coloca que 

pessoas do quadro funcional estão se aposentando, havendo a necessidade de reposição e 

também temos que acompanhar o crescimento da demanda, porque nosso Município vem 
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crescendo muito. Hoje nos aproximamos dos 13 mil habitantes e recebemos por 8.300, 

conforme contagem do censo. Sabe da demanda muito grande na área de saúde, tributos, 

que o esporte sempre vai sendo deixado de lado. Mas, também sabe da dificuldade de 

alguns funcionários que ganham menos de mil reais! Isso só engrossa a necessidade da 

elaboração urgente do novo Plano de Cargos e Salários. Filipe interrompe e ressalta que no 

edital do último concurso não existe vagas para o cargo de auxiliar administrativo, somente 

assistente, justamente pensando-se em melhorar a qualidade dos serviços ofertados! Então 

como poderemos chamar auxiliar administrativo se não tem concurso para este cargo. 

Felício continuou dizendo que gostaria de conversar pessoalmente com o Prefeito para 

saber da real necessidade e para onde seriam designadas as pessoas que seriam nomeadas, 

por isso pediu vistas do projeto. Em seguida o Presidente submeteu o pedido de vistas à 

votação, sendo negado pela maioria dos vereadores. Diante disto, foi o Projeto de Lei 

1.704/2019 submetido à votação, sendo rejeitado por 4 (quatro) votos contra, dos 

Vereadores da Bancada do PP e PSDB e 3 (três) votos a favor da Bancada do MDB, 

considerando a ausência da Vereadora Vera, que teve que acompanhar seu esposo para o 

hospital após ter sofrido um acidente. Não havendo nada mais a ser tratado na Ordem do 

Dia o Presidente passou para o Expediente, concedendo a palavra para o Vereador 

Emerson que iniciou sua fala agradecendo o Luciano da Cunha, responsável pela 

iluminação pública, por atender alguns pontos na comunidade do Egito e na Guiomar 

com relação a iluminação pública. Continuou, frisando que olhem outras indicações 

de outros vereadores também a respeito desse assunto. Agradeceu o Secretário Edson 

Decker por atender seu pedido com relação a “boca de lobo” quebrada perto de uns 

galpões de fábrica de Móveis em Guiomar de Dentro, dizendo que o próprio 

empresário agradeceu. Falou sobre o trabalho de todos na Câmara, a seu pedido 

tentando uma reunião com o Governador, sobre a SC 407, dois anos pedindo essa 

audiência com o Governador, mas que incansavelmente mandando pedidos, o 

Secretário da casa Civil, Douglas Borba, atendeu o pleito e semana passada veio aqui 

autorizar a obra de Revitalização da SC 407 na parte da Divisa até na Praça 

Anchieta. Que isso é um trabalho de todos, quando o Ex-Governador Raimundo 

Colombo não deu importância a atual administração se sensibilizou e fomos 

atendidos. Comentou que houve um óbito em Santa Maria na manhã de hoje, da 

Senhor Alvina Schmitt e que dois funcionários públicos fizeram um ótimo 
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atendimento, o pessoal do SAMU chegou rápido, mas que não tiveram chance de 

ajudar mais mesmo assim os Senhores Natalino e Leno ajudaram muito na tentativa 

de que esta senhora sobrevivesse, mas infelizmente não foi possível. Agradeceu a 

equipe do SAMU que atendeu a oocorrência pela rapidez no atendimento, ressaltou 

que fará uma moção de agradecimento pelos serviços que prestam para nossa gente. 

Reforçou a indicação na rua Plásio Simones, por ser uma rua íngreme, e precisa ser 

dada uma manutenção porque a chuva lavou bem a estrada. Ainda sobre o socorro 

que prestava para a Senhora que veio a óbito, relatou que abaixo do Cruzeiro as 

pessoas estão acelerando bastante, que não é a favor de lombadas, mas pediu que o 

Secretário de Obras analisasse uma possível construção de lombadas no local, para 

não haver mais acidentes, finalizou. Fazendo uso da palavra o Vereador Felício explanou 

sobre o Esporte, sobre o Time de Veteranos que está participando juntamente com o 

Presidente, de um campeonato dessa modalidade, agradeceu a equipe do Bom Sucesso que 

disputa pela LICOB, e que gostaria que isso fosse feito aqui em nosso Município também, 

convidando os clubes para formarem equipes veteranas para fazerem um campeonato 

nessa categoria. Isso reforçaria os orçamentos das sedes dos clubes para continuarem 

fazendo um trabalho excelente para a comunidade. É algo que engrandece nosso esporte, 

nossa cultura e laços de amizades, ressaltou Felício Em seguida o Presidente passou a 

palavra para o Vereador Filipe e o mesmo explana sobre as obras de drenagem na 

comunidade de Canudos, que se possível, o Secretário possa ver a tubulação que está 

sendo colocada, que segundo os moradores precisaria um tubo de maior diâmetro 

para atender a demanda das águas, então essa foi a preocupação dele, e que isso 

precisaria ser revisto, pediu o Vereador. Finalizando as suas colocações, o vereador 

ressalta que a Politicagem velha e barata retornou à Câmara, pois para termos mais 

funcionários agilizando o processo de serviços públicos hoje teve vereadores contra 

um projeto que ele disse fazer bem para todos, mas que essa politicagem, pensando 

ele que tinha acabado, ela apenas estava adormecida, no dia de hoje voltou a tona 

Que a resposta nas últimas eleições foi totalmente contra à essa velha política, que 

voltou a aparecer na noite de hoje, onde um projeto importante foi rejeitado. Por isso 

espera que os cidadãos possam fazer a leitura da noite de hoje e perceberem que isso 

que ocorreu não vai de encontro com o desejo da população AntônioCarlense, 

finalizou. Não havendo mais Vereadores inscritos no Expediente o Presidente solicitou ao 
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Vereador Emerson que fizesse a oração final e, após deu por encerrados os trabalhos da 

presente Sessão, marcando a próxima para o dia 18 de junho, 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, 11 de junho de 2019. 

 


