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       Ata da 25ª Sessão Ordinária, do 3º Período Legislativo, da 13ª 

Legislatura, realizada no dia 13 de agosto de 2019. 
 

Aos treze (13) dias do mês de agosto 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, solicitando 

a Vereadora Anici que fizesse uma oração pedindo a benção de DEUS. Ao iniciar, o 

Presidente colocou em discussão e votação a Ata da 24ª Sessão Ordinária, sendo aprovada 

pela maioria, com a abstenção do Vereador Filipe que não participou desta Sessão por 

estar em viagem internacional. Ato contínuo, o Presidente passou para a leitura do 

Expediente Recebido, solicitando ao 1º Secretário que iniciasse a leitura: lido inicialmente 

as Indicações: Indicação 111/2019, de autoria do Vereador Felício ao Responsável pela 

Iluminação Pública para que faça os reparos em lâmpadas na Rua Estevão Matias 

Gorges, na localidade de Santa Bárbara; Indicação 112/2019, ao Prefeito Municipal 

para que dê continuidade no projeto para instalação das “placas indicativas” com a 

indicação das vias já denominadas em nosso Município, como a Rua Pedro João 

Junkes (Lei 195/2015), na Localidade do Louro, que ainda não recebeu a devida 

sinalização e Indicação 113/2019, ao Vice Prefeito Municipal, responsável pela Secretaria 

de Obras para que providencie a devida manutenção (patrolamento e colocação de 

material) em toda extensão da Rua Hoffmann (acesso no Morro do Zé Maneca – 

barreira), ambas de autoria do Vereador Vagner. Também foi lido o Ofício 15.341/2019, 

do Tribunal de Contas do Estado solicitando a reapreciação das Contas referentes ao 

Exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos-SC 

processo@PCP17/00161536. Lido ainda o Ofício do Conselho Municipal de Assistência 

Social, convidando para a Conferência, dia 23/08/2019, no Auditório da Prefeitura. Lido 

por último o Ofício 200/2019, do Executivo Municipal convidando para Audiência Pública 

dia 20/08/2019, com objetivo de discutir e definir as prioridades e metas da Administração 

Municipal relacionadas aos investimentos e geração de despesas a serem incluídos na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2020. Não havendo nada mais a ser lido no 
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Expediente Recebido o Presidente passou para as Explicações Pessoais, concedendo a 

palavra para o Vereador Emerson que iniciou suas colocações falando sobre a 

informação recebida de moradores da Comunidade do Egito, alguns presentes na 

Sessão, que a nova empresa que está fazendo a rede de transmissão de energia, 

fixando as torres, vem causando alguns transtornos aos moradores da região: disse 

que em sua opinião o Município está ficando apenas com o prejuízo, o bônus fica para 

outros Municípios, pois a empresa usa pouco o comércio local. Porém, o que 

realmente assusta é saber que usam banheiros químicos, montados em cima de 

caminhões e, depois acabam eliminando os dejetos humanos misturados com água 

nas vias do interior, causando um mau cheiro terrível para quem passa por essas vias 

na Comunidade do Egito, dando até a impressão que estão molhando as vias. Esse 

fato foi confirmado pelos moradores da região presentes na Sessão. Lembra que esta 

empresa é uma multinacional que está realizando os serviços que foram terceirizados 

pela empresa Aliança. O Vereador disse que um morador da localidade parou seu 

carro, após o encontro com o caminhão, e foi averiguar, e relatou que se tratava de 

dejetos humanos. Emerson colocou que isso não pode mais existir nesse século, que a 

empresa deveria se atentar a essa situação gravíssima, pois aqui não é lugar de 

porcos. Além dos dejetos, o uso de químicos juntamente nos banheiros é de extrema 

degradação ao meio ambiente. Finalizando o assunto, ainda falou que estragaram 

uma nascente, e também a entrada da casa de uma senhora, no qual foi arrumado 

com péssima qualidade. O segundo assunto, ele citou que as estradas estão boas, e que 

uma ponte foi solicitada por uma família que precisa do acesso, mas que gostariam 

que fosse de cimento, o vereador ressaltou que o custo é alto, mas que a Prefeitura 

poderia em parceria com eles fazer uma de madeira com o custo de 10% de uma de 

concreto, e atenderia tranquilamente a localidade pelo baixo fluxo de passagem de 

veículos. Citou como exemplo algumas pontes no Estado do Mato Grosso, e ainda 

falou que isso garante a trafegabilidade por pelo menos 20 anos. Finalizou dizendo 

que o dinheiro é público mais tem que ser bem administrado e gasto, pois com relação 

a obra, uma de madeira basta para atender a necessidade. Em seguida o Vereador 

falou sobre as inscrições da APAE, mostrou no projetor, e falou sobre as informações 

de datas e horários para as matrículas dos alunos especiais. Finalizando suas 

explicações, convidou a todos para participarem da festa no Morro da Glória nesse 
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domingo dia 17/08.  Fazendo uso da Tribuna o Vereador Filipe iniciou sua explanações 

falando sobre sua cirurgia capilar, deu algumas explicações sobre a sua ausência na 

última sessão. E o que trouxe ele na tribuna foram dois temas, sobre o esporte falando 

sobre o Campeonato de Tae-kwon-do, envolvendo muitas crianças, jovens e adultos 

de nosso Município, pessoas do Município que participaram e competiram na 

modalidade. Que isso engrandece a cidade e os participantes, justificando 

investimentos no esporte, pois os resultados são reais, e temos atletas que competem 

muito bem, o investimento é baixo e o resultado está sendo grande para a cidade. O 

Vereador solicitou que todos pensem em uma forma de darmos mais apoio ao esporte, 

falando financeiramente, que temos 8 modalidades e que quando chegamos agora 

nesse mês de setembro a verba destinada para o esporte fica bem apertada, pediu a 

todos que sempre olhassem com carinho, pois o esporte atende crianças, jovens, 

adultos e que isso é o que move o mundo, dando essa oportunidade para uma vida 

melhor para todos. Pediu para que todos os vereadores olhem com carinho e, que 

quando chegar na casa projetos de cortes para orçamentos no esporte, que analisem 

com muita atenção e carinho porque isso faz bem para a cidade e para a sociedade, o 

esporte é a janela para um mundo melhor sempre. Vamos clamar cada vez mais para 

termos mais recursos para o esporte, indagou o Vereador. Na opinião dele, cada 

centavo investido no esporte vale a pena, pois o resultado é excelente. Falou sobre o 

agosto lilás, que é o mês onde ocorre debates sobre os casos de violência contra a 

mulher, lembrando sobre os dados péssimos do Brasil e Santa Catarina no que tange 

esse assunto de violência contra a mulher. Com apoio do Poder Legislativo podemos 

criar leis, e debates para combater esse triste episódio da sociedade pois a cada 5 

minutos 2 mulheres sofrem violência no Brasil. Deixou pedido para que a Câmara 

possa debater o assunto, chamar as mulheres na casa e oferecer a elas orientação, e 

que nas cidades Rurais os casos são maiores. Passou um vídeo sobre o assunto, Agosto 

Lilás. Finalizou dizendo que 33 mulheres já foram mortas esse ano em Santa 

Catarina, vítimas de Feminicídio. Em seguida o Presidente passou a palavra para o 

Vereador Felício que completou o assunto tratado pelo Vereador Filipe, sobre o esporte: 

disse que quem acompanhou o Pan-americano disputado no Peru, percebeu que muitos 

esportes que eram para trazer medalhas, não trouxeram e outros que tem pouco 

investimento trouxeram medalhas, levando o Brasil ao 2º lugar no quadro geral de 
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medalhas. Felício disse que é de suma importância investir no Esporte, porque integra, 

instrui e ocupa as pessoas com coisas boas, principalmente os jovens. Falou do 

campeonato de veteranos, que participa no Município de Biguaçu, juntamente com o 

Presidente desta Casa. Que nosso Município também poderia organizar um campeonato 

desta categoria para Integrar e fortalecer a amizade entre as pessoas e a saúde que é o mais 

importante. Disse que falou com o Prefeito, o mesmo disse que não tem orçamento 

sobrando, e dirigiu-se ao Presidente Airton, sugerindo que parte do dinheiro que irá sobrar 

da Câmara este ano fosse destinado, dentro da legalidade ao Esporte, isso iria ser de muita 

ajuda para o Esporte. Falou sobre a indicação de sua autoria, solicitando reparos na 

iluminação  pública, dizendo que devemos realizar revisões periódicas em todas as 

comunidades, fazendo a reposição das lâmpadas queimadas e ampliando os serviços. 

Finalizou suas colocações falando sobre uma ponte na Rua Maria Schmitt Richartz, para a 

qual já fez indicação pedindo melhorias, as quais classifica de muito simples, bastando 

fazer a reposição de alguns barrotes, já que referida ponte é de madeira. Ressalta que 

moradores desta via reclamam constantemente sobre esta manutenção, pois da forma como 

se apresenta, temem que possa ocasionar um acidente, especialmente com caminhões que 

passam no local. O Vereador lembra aos Munícipes que os pedidos são repassadas aos 

setores competentes da Prefeitura para serem atendidos, mas infelizmente muitas acabam 

não sendo realizadas. Felício lembra que os setores responsáveis por atender os pedidos 

devem eleger as prioridades, como é o caso da ponte supracitada para que possamos evitar 

possíveis acidentes. Não havendo mais Vereadores inscritos o Presidente passou para a 

Ordem do Dia, solicitando ao 1º Secretário que procedesse a leitura do Parecer do Projeto 

de Lei 1.709/2019 que “ALTERA A DENOMINAÇÃO DA RUA IRENEU PAULI 

PARA EX-COMBATENTE IRINEU PAULI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Não havendo Vereador interessado na discussão, foi referido Projeto submetido à votação, 

sendo aprovado por unanimidade.  Em seguida o 1º Secretário procedeu a leitura do 

Parecer do Projeto Legislativo 269/2019, de autoria dos Vereadores Felício, Vera, Anici e 

Filipe, que denomina “RUA LEALDINO GRACILIANO DA SILVEIRA”. Ao ser 

colocado em discussão o Vereador Filipe se manifestou dizendo de sua honra em 

participar da elaboração e da votação do Projeto de Lei que visa denominar uma via que 

leva o nome do seu bisavô, falecido há mais ou menos 14 (quatorze) anos, com seus 94 

anos de idade. Pai de 18 filhos, com duas esposas. Que sempre foi uma pessoa muito 
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querida pela Comunidade, frequentador assíduo do grupo de idosos, pessoa muito simples, 

de muita fé e de muitos amigos, que deixou muita saudade às pessoas que o conheciam. O 

Vereador Felício também se manifestou lembrando que muitos Vereadores da atual gestão 

fazem parte da família do seu Lealdino, por isso convidou-os para fazer parte do projeto, 

inclusive o Vereador Pio, que não subscreveu o projeto, mas que foi o relator, porque 

também é parente do homenageado. Disse que seu Tio Lealdino é o filho mais Velho da 

família e o pai do Vereador é o filho mais novo, por isso quando a mãe faleceu, Lealdino 

acabou ajudando a criar os irmãos. Que seu tio foi uma pessoa muito católica, bom 

conselheiro, que fez muito por sua comunidade, por isso sente-se orgulhoso em fazer parte 

da Legislatura que aprovou a denominação de uma via em sua homenagem. O Vereador 

Pio, relator do projeto, pediu apoio para aprovação do projeto, dizendo que o 

homenageado era uma pessoa de bom coração. Não havendo mais Vereadores 

interessados na discussão, foi referido Projeto submetido a 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 Felício que iniciou sua fala 

complementando as colocações do Vereador Emerson, dizendo que para começar os 

agricultores foram mal indenizados pelos terrenos onde estão sendo fixadas as torres na 

nova rede de transmissão, que as estradas foram estragadas, que tem pessoas na estrada 

sem necessidade e movimentação excessiva de máquinas pesadas e caminhões. Agora mais 

essa, ele presenciou um caminhão que molhava a estrada, e estranhou o mau cheiro, 

quando o caminhão passou por ele, o mau cheiro tornou-se insuportável, e nos pontos onde 

não tinham casas, eles descarregavam no meio da rua. Isso, segundo o vereador, ele faz 

porque não quer ir ao destino final que acredita ele ser em Florianópolis, para dar fim aos 

dejetos, que para eles seria mais fácil largar ali no meio da estrada, mas que essa forma é 

muito errada. A empresa despejou dejetos no Alto Egito e também na Rocinha, e que as 

pessoas pararam eles para perguntar sobre o assunto e os mesmos informaram que eles têm 

licença para fazer tal despejo em via pública. Citou o Marcelo, que estava presente na 

sessão que é um ex-policial ambiental, e que entende das leis e que isso ai não estava certo. 

O vereador falou ainda que diversos moradores falaram para ele, mas que ele mesmo 

presenciou o fato, o prefeito tem que ver isso ai bem como o órgão que permitiu a empresa 

fazer isso. Deveríamos convidar a empresa para virem aqui para darem explicações sobre 

mais essa situação. O outro assunto abordado pelo vereador foi Energia elétrica, sobre os 
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pontos que estavam dando problemas para os moradores de localidades distantes, 

principalmente na Rocinha e estão sendo resolvidos pela CEREJ. Disse que as pessoas 

agradeceram a todos pelo melhoramento, o novo projeto fará a retirada dos postes em 

locais afastados das vias, além das melhorias na infraestrutura de rede, podendo atender até 

acima da gruta, tanto a CEREJ como a CELESC estão trabalhando nisso, porque até 2021 

a CELESC é obrigada a fazer essa melhoria em todas as redes, pois a ANEL fará a 

CELESC perder a concessão de Energia. Finalizou e disse que todos do legislativo estão 

aqui para ajudar e no que for necessário para atender bem a todos. Não havendo mais 

Vereadores inscritos e, nada mais a ser tratado o Presidente solicitou a Vereadora Vera que 

fizesse a oração final e, após deu por encerrados os trabalhos da presente Sessão, marcando 

a próxima para o dia 20 de agosto, 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, 13 de agosto de 2019. 


