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       Ata da 22ª Sessão Ordinária, do 3º Período Legislativo, da 13ª 

Legislatura, realizada no dia 02 de julho de 2019. 
 

Aos nove (09) dias do mês de julho 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 (as) Senhores (as) Vereadores (as), 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, fazendo 

uma oração pedindo a benção de DEUS. Ao iniciar, o Presidente colocou em discussão e 

votação a Ata da 21ª Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, 

passou para a leitura do Expediente Recebido, solicitando ao 1º Secretário que iniciasse a 

leitura: lido inicialmente o Projeto Legislativo 271/2019, de autoria do Vereador Felício 

que “Institui o Dia Municipal do Policial e do Bombeiro Militar no Município de 

Antônio Carlos e dá outras providências”. Ainda foram lidas as Indicações do Vereador 

Emerson: Indicação 106/2019, ao Secretário da Agricultura e Meio Ambiente para estude 

a possibilidade de recolhimento do lixo na Comunidade da Rocinha, pelo menos uma 

vez a cada 15 dias, bem como a regularização do recolhimento nas Ruas Antônio 

Matias Mannes e José Pedro Koch (Morro dos Mannes), na Localidade de Rachadel e 

Indicação 107/2019, ao Prefeito Municipal que encaminhe expediente à Empresa de 

Transporte Coletivo Biguaçu, solicitando estudo visando implantação de uma linha 

de ônibus para a Comunidade do Alto Egito. Não havendo nada mais a ser lido no 

Expediente Recebido o Presidente passou para as Explicações Pessoais, concedendo a 

palavra para o Vereador Emerson  que inicia suas explanações indicando verbalmente 

sobre placas com os nomes das ruas já denominadas, e que algumas ainda faltam ser 

colocadas e recolocadas, como na localidade de Canudos, Santa Bárbara. Também 

solicitou ao Prefeito que verifique essa situação, sobe o lixo, citando como exemplo a 

situação da Rocinha, que não estão sendo atendidos, como fora prometido na 

oportunidade em que representantes da Empresa PROACTIVA estiveram aqui na 

Câmara. Como a empresa recebe por tonelada, então não custaria nada ir pegar lá, 

até porque os moradores locais pediram apenas duas vezes ao mês, e que no Morro 

dos Manes, também não foram recolher, deixando o lixo nas ruas sem o devido 
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destino. O vereador Vagner pede uma parte, e diz que realmente isso é um descaso com a 

comunidade, porque fazem três semanas que não passam no Morro dos Manes para 

recolher o lixo, que deveriam ver com a Empresa responsável o porquê que o serviço não 

está sendo feito. Emerson retoma a palavra e agradece o Secretário da Câmara Mauri, 

porque ele entrou em contato com a Secretaria de Agricultura sobre o assunto e o 

Secretário afirmou não saber da situação, que estava tomando conhecimento agora, 

mas que iria verificar uma possível solução em breve. O Vereador Pio pede a palavra 

falando sobre a reunião que tiveram aqui na Câmara com a empresa PROACTIVA, que 

eles ficaram de cumprir os serviços nesses locais, e que isso para eles parece ser uma 

brincadeira, pois a população não merece esse atendimento, mas que deveriam tomar as 

devidas providências. Emerson então fala que não esteve presente na reunião, porém 

solicita aos Munícipes que liguem para o telefone da prefeitura, 3272-8600 e peçam 

para falar com a Ouvidoria, fazendo então as reclamações, porque muitas vezes o 

poder público não fica sabendo de todos os problemas existentes nas localidades, mas 

com vários protocolos registrados, isso poderá dar quebra de contrato com a 

empresa. O vereador Felício pede a palavra, dizendo que os representantes da empresa 

PROACTIVA estiveram aqui, e foi mostrado no mapa os locais carentes deste serviço, e 

eles anotaram os pontos e disseram que em 15 dias estaria resolvido e até agora nada! 

Solicitou que a nossa Secretaria entrasse em contato com a empresa pedindo 

explicações. E com relação ao Morro dos Manes, já estava sendo recolhido e agora 

nessas semanas esqueceram de pegar, mas que na Rocinha, nas quintas feiras, a 

empresa se comprometeu a buscar o lixo, que não haveria ônus ao Município, apenas 

um atendimento mais eficiente para a localidade. Retomando a palavra o Vereador 

Emerson fala que a comunidade da Rocinha humildemente pediu apenas 2 vezes no 

mês que estão de parabéns, pois guardariam o lixo até que a empresa buscasse nesses 

dias. O Vereador continuou falando sobre as lixeiras que foram instaladas em 

diversos pontos do Perímetro Urbano, que são bonitas e embelezaram a cidade, além 

de serem úteis. O Vereador Filipe concluiu dizendo que era um Projeto da Secretaria de 

Turismo. O Vereador Vagner pede a palavra novamente, dizendo que na Escola Municipal 

Dom Afonso Niehues, as crianças pediram através de um projeto ao Prefeito, as lixeiras, 

tanto na praça como perto das escolas, então ele prometeu para as crianças que atenderia 

esse pedido. Emerson ainda parabenizou a Secretaria de Turismo e a Prefeitura pela 
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instalação das lixeiras, as quais deverão contribuir ainda mais com a limpeza de nossa 

Cidade, porque povo educado joga lixo na lixeira. O Vereador ainda falou sobre a 

diferença entre agrotóxico e defensivo agrícola, pois estão falando coisas erradas, que 

existe um senhor de 90 anos que ainda usa defensivo, que é uma coisa para ajudar, e 

que os colonos não podem ser vistos com maus olhos sobre o assunto, uma vez que 

fazem seus trabalhos para fartar a mesa da população. Que o nosso Município é um 

dos maiores produtores de Hortaliças do Estado e que os colonos merecem o nosso 

respeito. Emerson também passou um vídeo do Jornalista Alexandre Garcia que 

trata dessa diferença, e explicando que quem inventou o defensivo ganhou um prêmio 

Nobel, pois foi através dessa criação, que os alimentos podem chegar a mesa da 

população mundial sem que as pragas das lavouras destruam tudo, salvando o mundo 

da fome. Que as pessoas que não gostam de comer, que falam, mas que falam mal do 

agronegócio, e enchem as suas panças de alimentos oriundos do campo. Emerson 

finalizou dizendo que quando vamos a feira, sempre escolhemos os melhores e mais 

bonitos produtos, e que devemos incentivar o colono a buscar informações, para 

termos produtos ainda melhores em nossas mesas. Fazendo uso da palavra o Vereador 

Felício iniciou falando sobre um assunto da semana passada onde um internauta lhe 

colocou sobre um bueiro, e retificou a informação que o bueiro era em outro local, e 

não no local que ele havia falado, nesse local, na Rocinha tem uma nascente, e que 

devido as chuvas o Ônibus Escolar não conseguia subir, mas que agora com o tempo 

melhor, está sendo feito, inclusive ressaltou que a empresa responsável pela 

construção das linhas de alta tensão (as torres), fizeram parceria com a Prefeitura e 

arrumaram todo o local, inclusive com materiais e mão de obra. O Vereador também 

agradeceu alguns moradores do local, porque se preocupam com a estrada 

considerando o número de granjas que tem ali e as famílias que precisam escoar as 

aves para os abatedouros. Agora a renda deles está garantida, agradeceu o vereador, 

dizendo que esse tipo de parceria é bom para todos, pois com relação ao lixo, os 

problemas são pequenos, de fácil solução, e que nada impede a empresa de resolver 

essas situações que foram abordadas aqui na câmara em nossa reunião com eles, que 

isso é uma reclamação pertinente de toda a população. Falou que irá cobrar sempre, 

pois isso é bom para todos. Levar as informações ao executivo é imprescindível para 

que as ações sejam tomadas. Agradeceu a todos e finalizou as suas explanações.             
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Não havendo mais Vereadores inscritos nas Explicações Pessoais, o Presidente passou 

para a Ordem do Dia, solicitando ao 1º Secretário para que procedesse a Leitura do Parecer 

do Projeto de Lei 1.713/2019 que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A SUPLEMENTAR E ANULAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO 

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Ao ser colocado 

em 1ª discussão o Vereador Filipe se manifestou dizendo que, em virtude de um acordo entre as 

bancadas, o Projeto tramitou de forma mais rápida, pois a matéria trata meramente de uma 

suplementação Orçamentária para a realização de algumas melhorias na Sede do Legislativo 

Municipal. Que as obras possam ser iniciadas o mais rápido possível, finalizou. Não havendo mais 

Vereadores interessados na discussão, foi o referido Projeto submetido à 1ª Votação, sendo 

aprovado por unanimidade.  Não havendo nada mais a ser tratado na Ordem do Dia e Vereadores 

inscritos no Expediente, o Presidente fez a oração final e, após deu por encerrados os 

trabalhos da presente Sessão, marcando a próxima para o dia 16 de julho, 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, 09 de julho de 2019. 


