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       Ata da 30ª Sessão Ordinária, do 3º Período Legislativo, da 13ª 

Legislatura, realizada no dia 10 de setembro de 2019. 
 

Aos dez (10) dias do mês de setembro de dois mil e dezenove (2019), às 19:00 

horas, no Plenário Senador Luiz Henrique da Silveira na Sede 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 e funcionários do Legislativo. O Vereador Pio fez uma oração 

pedindo a benção de DEUS. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente colocou em 

discussão e votação a Ata da 29ª Sessão Ordinária, sendo aprovada por unanimidade, com 

abstenção do Vereador Pio que não participou da referida Sessão. Ato contínuo, o 

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

iniciasse a leitura: Lido inicialmente os Projetos Legislativos: Projeto 273/2019, de autoria 

do Vereador Vagner que “Dispõe sobre a denominação da Rua Leopoldo Freiberger, na 

Localidade do Louro e dá outras providências” e Projeto 274/2019, de autoria dos 

Vereadores Pio, Felício e Vagner que “Denomina “RUA LIBÓRIO KOERICH” e dá 

outras providências”.  Também foi lido o Projeto de Decreto Legislativo 004/2019, da 

Mesa Diretora que “Autoriza a realização de Sessão Solene de outorga de medalha de 

mérito Cônego Raulino Reitz e dá outras providências”. Ainda foram lidas as seguintes 

Indicações: Indicação 128/2019, para que providencie a retirada de pedras na esquina 

da Rua Leonardo Waltrich com a José Ambrósio Muller, na localidade de Braço do 

Norte (Morro dos Muller); Indicação 129/2019, para que providencie a manutenção da 

Rua Ex-Combatente Adelino Hillesheim, em toda sua extensão, no Bairro Santa 

Maria; Indicação 130/2019, para que providencie a manutenção na Rua Germano 

José Schmitz, em Sta. Maria (Canto do Patrício); Indicação 131/2019, para que 

providencie a manutenção no calçamento do trecho final da Rua Antônio Pedro 

Scherer, na Localidade de Santa Maria (próximo a propriedade do falecido Aloisio 

Guesser e próximo ao acesso à Igreja de Santa Maria), ambas encaminhadas ao Vice 

Prefeito, responsável pela Secretaria de Obras; Indicação 132/2019, ao Secretário da 

Agricultura e Meio Ambiente para que providencie a manutenção e a retirada de lixo 
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no Contêiner na entrada da Rua Apolônia Stahelin e Aloisio Guesser, na localidade 

de Sta. Maria e Indicação 134/2019, ao Prefeito Municipal para que levante, desenvolva 

e apresente um projeto com os devidos custos de obra de infraestrutura asfáltica da 

Rua Pedro Leonardo Schmitz, tendo início na Igreja de Santa Maria, na parte do 

calçamento até a divisa com o Município de Angelina, ambas de autoria do Vereador 

Felício e Indicação 133/2019, de autoria da Vereadora Anici, ao Prefeito Municipal e ao 

Secretário da Saúde e Assistência Social para que providenciem, o mais rápido possível, a 

contratação de um “Motoboy” e de mais um “motorista para ESF” da Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social. Não havendo nada mais a ser lido no Expediente 

Recebido, o Presidente passou para as Explicações Pessoais, concedendo a palavra ao 

Vereador Emerson, que cumprimenta a todos e inicia sua fala sobre a empresa de 

Transportes Biguaçu, sobre o ônibus na Guiomar e alto Egito, segundo o vereador, 

ele falou com o vereador Ângelo da cidade vizinha Biguaçu, e o mesmo está fazendo 

um pedido pela Câmara de Biguaçu, para que o ônibus circule entre o campo do 

Corinthians e uma fábrica lá perto para atender aquela localidade, pois no momento 

o transporte público na rua Manoel João da Luz não passa, então os moradores estão 

utilizando o Três Riachos, mesmo morando em Antônio Carlos para irem aos seus 

destinos. Emerson fez essa ponte com o Ângelo que iria falar com o Prefeito Ramon 

para averiguar esse atendimento de transporte público nesse local. Quanto a 

localidade do Alto Egito, segundo o vereador, em reunião com a Empresa Biguaçu, 

solicitaram a empresa que atendessem a região, mas segundo eles, não há demanda, e 

alguns funcionários de dentro ainda disseram que não seria viável para empresa. A 

idéia era que unir vereadores para ver com a empresa Sta. Teresinha sobre uma linha 

que passasse por Antônio Carlos, Betânia, Angelina e saísse em São Pedro. Mas existe 

um acordo entre as empresas de ônibus da região, onde uma atua a outra não pode 

atuar. O Vereador então sugeriu que juntassem moradores para ir na Empresa Sta. 

Teresinha, para ver se eles podem atender, solicitou uma indicação por escrito para 

tentar, sem prometer ver o que podem fazer por aquela região. Em seguida, ele 

agradeceu ao Sr. Onélio Richartz pelo trabalho de excelente qualidade prestado na 

rua João Chiuzon Garcia, onde as lajotas foram arrumadas, as bocas de lobo e 

escoamento de água, agradeceu a todos os envolvidos na manutenção. Outro assunto 

abordado pelo vereador foi sobre o recolhimento do lixo, nesse caso o lixo reciclado, 
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que está sendo depositado e separado de forma errada, mostrou as fotos que o 

responsável por essa coleta lhe enviou, com restos de comida, bichos, tapetes, 

madeiras entre outros objetos encontrados. Segundo o vereador, é feito uma 

conscientização nas escolas, bairros, e os moradores mesmo assim não estão 

colaborando, faltando realmente com a responsabilidade social do lixo nesse caso, 

citou que é falta de educação fazer o que estão fazendo. Sugeriu usar sacos pretos 

para lixo orgânico e comum e azul para os reciclados para facilitar a vida de quem 

recolhe, fazendo até mesmo uma parceria com a Prefeitura, cobrar algo em torno de 

3 reais por família para utilizar isso. E claro, começar a conscientização total de toda 

a comunidade, pois segundo ele, acredita que isso irá ajudar bastante. A vereadora 

Vera pediu a palavra e disse que foram retirados da Rua Nilton Olegário Schmitz 

quando roçaram as laterais, um total de 13 sacos grandes de 100 l de lixo, tais como 

garrafas pet, vidro, latas entre outros, que foram jogados por motoristas a beira da 

estrada, e que uma vez um menino no Morro do Zé Maneca, caiu de bicicleta e cortou 

gravemente o seu pé, dando um trabalhão danado para o médico salvar a sua vida. A 

vereadora então solicitou que os motoristas não deveriam jogar seus lixos pela janela, 

e sim guardar em saquinhos, até mesmo os que dão nos lava-car para sim dar destino 

certo ao chegar em casa. O vereador repetiu que isso realmente é um problema de 

educação, e disse que foi na comunidade do Egito e viu lixo jogado em um barranco, 

passou de moto no local e teve vontade de juntar, porém não conseguiu por estar de 

moto. O vereador Felício pediu a palavra concluindo que o vereador Emerson está certo 

levantando essa questão de lixo, porque muitos já trouxeram indicações sobre, e que 

deveriam se fazer um folder informativo com os dias de coleta para entregar nas casa, 

outra coisa falada foi sobre não se sabe mais onde jogar garrafas de vidro, se recicla ou 

se joga fora em lixo comum, o povo está preocupado com isso, pois quando se separa para 

reciclados, eles não pegam. Emerson complementou dizendo que é um problema do 

Brasil, pois na Alemanha como exemplo existem máquinas nas lojas de 

supermercados, no qual os cidadãos levam suas embalagens lavadas e depositam 

nelas, as mesmas imprimem um ticket com um valor para ser novamente gasto no 

supermercado, finalizou o vereador a sua fala. Em seguida o Presidente passou a 

palavra para a Vereadora Vera, que lê um documento escrito manualmente, dizendo 

estar indignada porque o projeto do Financiamento para as obras desse ano não 
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recebeu a votação que segundo ela merecia. Na outra gestão, um financiamento foi 

aprovado inclusive pela bancada do MDB no qual contemplava as seguintes obras, 

Pavimentação Asfáltica da Estrada do Louro, com o valor de R$ 1.730.00,00 que será 

finalizado o pagamento nesse ano. Pavimentação Asfáltica da Estrada de Sta. 

Bárbara no valor de R$ 904.000,00 que finaliza em abril de 2022, a vereadora disse 

que essa obra foi contratada em seu último prazo, portanto eleitoreira, que a mesma 

foi feita na atual gestão e recebeu complemento de R$ 101.000,00 de recursos 

próprios. Pavimentação Asfáltica da Rua Matias Petry, no valor de R$ 464.000,00 que 

termina em abril de 2022, contratada na gestão anterior no prazo máximo de 

contratação, portando eleitoreira segundo a vereadora, foi realizada a obra na atual 

gestão e aplicado R$ 52.000,00 de recursos próprios. Essas obras foram aprovadas 

com o apoio integral da bancada do MDB, mesmo essa sendo maioria e oposição ao 

governo anterior, a vereadora falou que o MDB pensou no povo e não no partido, 

porque essas obras iriam beneficiar o povo das localidades contempladas. O mesmo 

fato não ocorreu agora, pois os colegas da Câmara dos outros partidos não pensaram 

da mesma forma, nas obras, e nem no povo, segundo a vereadora, essas obras agora 

contratadas no novo financiamento aprovado serão executadas ainda no governo 

atual. Lamentou a vereadora que os outros vereadores não pensaram nas pessoas e 

sim no partido político, pediu aos colegas que pensassem a frente, e se disse indignada 

porque o projeto desse ano do Financiamento de 3 milhões, onde irá se fazer 7 obras, 

5 de pavimentação, a Casa do Agricultor e uma Quadra de Esportes coberta em 

Rachadel, pavimentação da Rua Libório Francisco Goedert, Rua Professor Raitz e 

trecho da Rua Antônio Weber, e que não tiveram a mesma votação de 3 anos atrás, 

pois segundo ela, se fosse o atual prefeito o mesmo da gestão anterior o MDB em sua 

totalidade ainda sim teria votado a favor e não votado contra o projeto de 

financiamento como os outros vereadores votaram. Reafirmou a vereadora que os 

colegas devem pensar com carinho, porque são obras para o povo e não para 

vereadores e prefeito, que mais à frente outras comunidades também serão 

beneficiadas. Perguntou o que fez o Pio e o Adelmo que estavam na outra gestão e 

agora foram contra, achou lamentável como foi feita a votação do projeto do 

financiamento, finalizando sua fala, dizendo que os Vereadores da oposição votaram 

contra. O Presidente passa a palavra ao vereador Felipe, iniciou sua fala dando os 
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parabéns a vereadora Vera pela fala, sobre os vereadores da bancada MDB que estão 

a favor do povo e outros que estão apenas na gestão, onde na outra gestão os 

vereadores do MDB votaram favoráveis ao projeto de financiamento e não olharam 

siglas partidárias quando o tema é o desenvolvimento da cidade, e que o povo sabe 

quem está do lado deles, pois esses financiamentos são para obras na cidade, 

independendo do local e siglas partidárias. Falou que é uma satisfação falar para 

todos que a atual administração começou a assinar as obras do financiamento do 

FINISA, mas que as obras somaram um montante de aproximadamente R$ 

4.200.000,00 e que o financiamento era apenas de 3 milhões, e esse 1,2 milhões será de 

recurso próprio, parabenizando a atual administração pela economia e bom emprego 

do dinheiro público. Falou que quando a atual administração ao assumiu o governo 

da cidade, herdou a conta do financiamento da gestão anterior, em sua totalidade, tal 

como, o asfalto na comunidade do Louro, inclusive a contrapartida, que foi paga 

depois da obra pronta no valor de R$ 120.000,00. O vereador achou necessário se 

falar disso, porque em dois anos e 8 meses foi feito bem mais obras que nos 4 anos 

juntos da outra administração. Listou as obras, pois as mesmas já irão iniciar, como a 

Pavimentação da Etapa 3 da Rua Antônio Weber,  em Canudos, no valor de R$ 

1.156.000,00, o Passeio desde o Ginásio Municipal até a Divisa, o Recapeamento da 

Avenida João Antônio Besen e Rua Lúcia Pauli, R$ 500.000,00, a Pavimentação da 

Rua Prof. José Reitz em Guiomar, a Pavimentação da Rua Libório Fco Goedert, no 

Centro, a Quadra Coberta na Escola Verônica Guesser Pauli, em Rachadel, e a 

construção da Casa do Agricultor, que está em processo de licitação ainda não foi 

concluído. A soma dessas obras somam 4,2 milhões, e ressaltou que essas obras serão 

feitas porque os Vereadores Airton, Filipe, Vera, Anici e Emerson aprovaram o 

projeto do financiamento, porque faltou dos outros vereadores vontade política, 

quando se fala hoje em dia de fazer política em de uma nova forma, isso para ele não 

existe, o que realmente existe é o bom político e o mal político. Encerrou sua fala 

comentando sobre alguns investimentos que a Secretaria de Educação estará fazendo 

ainda nesse mandato, pois o Município de Antônio Carlos está investindo 28% de sua 

arrecadação na Educação, e isso deve ser dado os parabéns, pois em um país que vive 

uma crise e ela se agrava mais nos Municípios, o nosso ao contrário está crescendo e 

podendo investir na educação e formar cada vez melhor as pessoas. Estão planejados 
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ainda esse ano uma Quadra Descoberta para a Escola Raulino Reitz, mais um ônibus 

para atender os estudantes e isso com recursos próprios. Disse ser ótimas notícias que 

está passando para todos e  também poder dizer que o Governo do MDB sempre faz 

uma boa gestão pública, com uma equipe de comissionados enxuta, mas que são 

guerreiros, que trabalham incansavelmente para fazer cada dia mais uma cidade 

melhor. O Presidente passa a palavra à vereadora Anici, que fala sobre a sua indicação 

de um motorista e um motoboy para a Secretaria de Saúde, e o secretário já adiantou 

um dos pedidos, colocando um motorista exclusivo para o ESF, pois existem 

prioridades tais como a vacina que deve sair da 18ª direto para a Geladeira do Posto, 

o que não ocorria, segundo a vereadora, e a mesma confirmou com a Vera que já foi 

Secretária de Saúde, o motorista ia buscar a vacina e aproveitava a viagem para 

buscar pacientes nos hospitais, atrasando a entrega e colocando em risco a qualidade 

das vacinas. Mas agora o motorista será exclusivo para esses fins. A Vereadora Vera 

pediu a palavra, dizendo justamente, a vacina tem que ser pega e trazida direta para o 

posto. Retomando a palavra, a vereadora Anici disse que esse motorista também 

atenderá a fonoaudióloga, que atende pacientes acamados em residências. Pediu 

ainda mais um motorista pois foi exonerado funcionário e a vaga ainda continua em 

aberto, e que a demanda é sempre grande, alguns pegam férias, e a falta de 

motoristas para a saúde é sempre um problema, pois atendem muita coisa, exames, 

cirurgias, atendimentos, entre outros. Com relação ao pedido da Vereadora para 

termos um motoboy na saúde é pelo fato de que quando se buscam exames prontos 

nos laboratórios de clinicas em Florianópolis, os carros não tem onde estacionar, as 

vezes se utilizavam de Zona Azul e os motoristas pagavam do seu próprio bolso, 

outrora levavam multas por estacionar irregularmente, então na visão da vereadora, 

um motoboy não teria esse desconforto e proporcionando agilidade no ir e vir dessas 

viagens, dando as pessoas um conforto de estarem com seus exames em mãos. Outra 

coisa que ela solicitou é uma estagiária para a parte matutina, pois a Funcionária 

Alessandra não dá conta de atender a todos na recepção, de manhã vem as pessoas 

que são atendidas pelas 3 áreas, sobrecarregando a funcionária pois a mesma está 

sozinha, fora essas pessoas, que tem que ser cadastradas no sistema para os 

atendimentos, ainda tem as pessoas que vem consultar com a Fonoaudióloga, 

Psicóloga, pessoas que deixam suas receitas para os médicos refazerem após suas 
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consultas, no entendimento da vereadora, ali é a recepção, o bom dia, o local que 

precisa do melhor atendimento e por conta de ter apenas uma funcionária, o 

atendimento fica comprometido. Solicitou ao chefe de Gabinete, que estava presente 

na Sessão para que chamasse alguém concursado, estagiário é bom eles precisam 

aprender, mas quando ficam bons, já aprenderam, tem que sair, e se for concursado, 

uma vez aprendendo ficará ali para melhorar o atendimento. Continuando a sua fala, 

a vereadora parabeniza o Secretário da Saúde pelo chamado da nova Pediatra, que 

estavam antes sendo atendidos juntamente na emergência, conforme falou o vereador 

Vagner com o Secretário Agostinho na semana passada, agora com a vinda dessa 

médica, o atendimento será no ESF, em outra sala, não colocando mais em risco a 

saúde das crianças na emergência. Finalizando, a vereadora falou sobre os carros da 

saúde, que estão em péssimo estado de conservação, a Secretaria precisa de mais 

carros, e sugeriu que ao final do ano, quando a Câmara de Vereadores devolve 

orçamento que sobrou para a Prefeitura, que o Prefeito Geraldo pudesse olhar a 

situação de envio de verba para esses fins, adquirir novos veículos, e também alguns 

exames, o de sangue por exemplo, que é simples, tem pessoas esperando muito tempo 

para conseguir fazer, tipo 3 a 5 meses esperando isso, e acaba que os retornos médicos 

passam e os exames não estão prontos para os pacientes mostrarem aos médicos, a 

população cresceu, os valores dos exames aumentaram e segundo a vereadora, isso 

precisa ser resolvido, solicitou que o Prefeito visse essa sugestão com carinho, pois os 

profissionais da saúde atendem com carinho e dedicação para fazer uma gestão da 

saúde cada vez melhor, mas que precisa de recursos, tudo está lindo, bem arrumado, 

o espaço físico em excelentes condições para atender as pessoas, mas o recurso é 

fundamental para dar esse bom atendimento. O Presidente passa a palavra ao vereador 

Vagner, que inicia sua fala sobre o que falou a vereadora Vera e o vereador Filipe, 

disse que ele não participou da Gestão passada, mas que naquele momento viu que a 

campanha eleitoral havia começado, mas que agora iria buscar informações para 

poder trazer ao conhecimento de todos, pois quando a vereadora Vera falou que sua 

bancada votou contra o projeto, ele negou, pois ele e sua bancada se abstiveram do 

voto, mas que jamais votaram contra, mandou olhar os vídeos que entenderão o 

motivo das abstenções, e que isso que haviam falado é mentira, pois o fato da 

abstenção é que não foi enviado projetos para o destino do dinheiro a ser financiado, 
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mas que se for para denegrir a imagem dos vereadores ele iria buscar tais 

informações, pois com relação a Matias Petry Junior, citou que foi a Brasília e 

conseguiu uma verba de R$ 250.000,00 para ajudar a fazer o asfalto, trouxe uma  

Caminhonete L200, R$ 80.000,00 para exames médicos, e agora está vindo mais R$ 

180.000,00 para exames de alta complexidade, uma ambulância, tudo para a 

Secretaria de Saúde. Uma caçamba também está cadastrada par vir para Antônio 

Carlos ele diz não poder aceitar isso quieto, pois em nenhum momento ele vai contra 

a cidade, que não votou contra, apenas se absteve pois no momento não apresentaram 

coisas suficiente para ele crer que o Município precisaria de endividar com 3 milhões, 

sendo que essa administração não irá pagar o financiamento e que o mesmo será 

herdado pelas próximas administrações, que pode ser qualquer um que esteja ali 

disponível ao cargo de prefeito, pois são dois anos de carência e 8 anos para pagar. 

Indignado, ressaltou que abstenção não é votar contra. Continuando a sua fala, 

solicitou ao Secretário de Saúde que encaminhasse para a Câmara uma lista com o 

nome dos beneficiários das cestas básicas, que em uma oura ocasião já haviam 

solicitado, e que em reunião com o conselho eles pensam em melhorar, ampliar, mas 

para tanto tem que ver quem realmente está precisando dessa ajuda, e fazer isso com 

amis eficiência. Outro assunto abordado, é sobre os acidentes que ocorrem na saída 

da Rua São Francisco, que dá acesso ao CTG, pois com a alta velocidade que os 

veículos passam, a falta de iluminação, e o Muro do Campo do Estrela Azul, cria-se 

um somatório de fatores que estão prejudicando motoristas e pedestres, pondo em 

risco a vida das pessoas, citou que houve um acidente recentemente e um rapaz está 

mal no hospital, pediu que vissem isso, colocar algo para reduzir a velocidade, 

iluminar melhor o local. O Vereador Emerson pediu uma parte, falando sobre o acidente, 

que um carro veio “enlouquecido” de Biguaçu para o centro da nossa cidade, e jogou 

direto em cima do motoqueiro quando entrou na Rua, por sorte o motoqueiro acabou 

voando por cima e não foi lateralmente, se fosse lateral, haveria possibilidade de óbito, 

sugeriu a colocação de espelhos. Retomando a palavra, Vagner concorda que tem que 

realmente ser feito algo no local. Falou sobre o lixo reciclado, que faz bem a cidade, 

mas que tem que ser feito projetos e realmente as pessoas comprarem essa idéia, falou 

sobre os valores pagos a empresa que recolhe o lixo reciclado é muito baixo, em torno 

de R$ 1.300,00, e isso em que melhora, quando o Emerson ajuda na fala sobre os 
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valores, que agora estão sendo R$ 4.000,00 mas que a maior reclamação são catadores 

clandestinos que catam o melhor e deixam o pior para ele recolher. Segundo o 

vereador Vagner a partir de agora a cidade mesmo dispõe de um caminhão que fará 

a coleta dos resíduos normais, e que quanto mais reciclarmos, menos iremos gastar 

com o recolhimento do lixo, precisamos reciclar cada vez mais, fazer realmente um 

trabalho forte nisso. Falou que a maioria dos projetos feito na Casa, é de parceria 

entre os vereadores, que não existem inimigos aqui, pois quando é para o bem da 

cidade, todos se unem na causa. Que agora a cidade irá virar um canteiro de obras, e 

ele como Vereador, irá fiscalizar a qualidade desses serviços. Na rua São Francisco, a 

qualidade empregada naquela pavimentação é péssima, pois em menos de 4 ou 5 

meses já apresentara problemas, já foi remendada, cheio de ondulações, o serviço 

realmente não foi feito com qualidade. O Presidente passa a palavra ao vereador Felício, 

que  diz fazer das palavras do vereador Vagner as suas,  e que em nenhum momento 

foram contra o projeto, pois estão ali justamente para atender os pedidos das 

comunidades, trazendo diversas matérias para apresentar na câmara, falou que o 

projeto era de maioria simples, não necessitava da oposição para aprovar, e que o 

projeto na integra contemplava a SC 407, mas que agora havia saído, pois ele e o 

vereador Vagner iniciaram uma discussão com o Assessor Jurídico da Prefeitura 

porque disseram que a SC 407 já estava sendo contemplada pelo Estado, assim sendo 

o Prefeito ganhou mais 2 milhões, por ser a SC responsabilidade do Estado, agora vai 

ganhar para usar em outras obras, e que a nossa discussão era para somar e agregar 

aos Munícipes de Antônio Carlos, onde então procuraram os seus deputados, Marcos 

Vieira e João Amim que disseram que o Governador Moisés, através do Secretário 

Douglas Borba não haveriam de perder a oportunidade, pois o dinheiro já estava 

disponível no Banco do Brasil, fez a boa política dele e foi bom para nós que iremos 

ganhar esses 2 milhões para aplicar aqui em nosso Município, disse que não estava 

confiante na época em aprovar o projeto porque o dinheiro não tinha destino, e que 

muitos projetos poderiam ser alterados e foram, inclusive foram. Ressaltou a palavra 

qualidade, mencionando os serviços prestados de Pavimentação das Ruas 4 de 

Dezembro e São Francisco, e que segundo ele está gravado que o vereador Filipe disse 

que se fosse pelo prefeito Geraldo Pauli, a Rua 04 de Dezembro não receberia asfalto 

pelo fato de ter apenas 20cm de material de espessura, então perguntou se a São 
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Francisco foi feita com base nesse parâmetro, pois nela aconteceram diversos 

problemas, e que o vereador Vagner está correto em fiscalizar, pois em 6 meses já 

foram feitos diversos reparos, e a obra custou mais de R$ 1.000.000,00, então que 

devem ser discutido para que tudo que usará dinheiro público tem que ser usados 

com mais eficiência. Disse ainda que não precisa denegrir a imagem de ninguém pois 

todos o conhecem, todos conhecem o Pelé Vereador, e ele não vê necessidade de 

denegrir a imagem de alguém para crescer, agradeceu a presença do Sr. Artulino na 

Sessão. Disse que quando foi feito uma parte da pavimentação da Rua Militão José 

Coelho, o Ivens Scherer juntamente com o Djalma Berger através do vereador Felício 

trouxeram uma emenda federal para ajudar, disse que sempre trabalhou pelo 

Município e quanto ele traz, ele quer o bem das pessoas e luta por isso diariamente. 

Falou sobre as indicações que enviou para o Chefe de Gabinete, e que se pudesse ver 

isso e ajudar a fazer, a Rua Leonardo Walltrich, recém aprovada aqui na casa tem 

uma pedra grande na esquina bem na entrada que prejudica os moradores e precisa 

ser retirada o quanto antes e na rua Ex-Combatente Adelino Hillesheim, alguns 

moradores novos compraram propriedades lá e a rua precisa de uma melhora, um 

alargamento, colocar material e fazer bueiros para escoar as águas da chuva, outra 

rua é a Germano José Schmitz, onde entra na Adega Scherer, que também precisa de 

melhorias, colocar material, limpar as beiradas, alargar, os agricultores, ônibus 

escolares passam por ali e precisam dessa melhoria. Na localidade de Sta Maria, 

perto da propriedade que pertencia ao falecido Aloísio Guesser, as lajotas estão 

precisando de reparos, tem solavancos, lajotas soltas, precisando de realocação e 

manutenção. Falou sobre a lixeira que quem entra para o Braço do Norte, tem uma 

lixeira de reciclado que não está recebendo manutenção e tem mal cheiro forte, a 

cidade precisa desse cuidado, desse carinho, é isso que ele se refere, trabalhar com 

carinho para o povo, são pequenas coisas, mas que atenderão as comunidades, e os 

moradores serão beneficiados, mostrou algumas fotos, e ali na Usina, faltam rede 

pluvial, pois fica água empoçada em frente algumas propriedades e é uma área 

urbana, necessita dessa melhoria, mostrou a foto de uma estrada de asfalto por onde 

passaram máquinas pesadas da prefeitura e destruíram as sinalizações luminosas de 

piso, além de deixarem marcas na estrada, uma máquina de 20 toneladas,  máquina 

esta que está a serviço da Prefeitura, então pediu fiscalização nesses serviços, pois 
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agora depois de quebrar, irão gastar novamente com isso, são coisas pequenas, mas 

que no final somadas fazem um montante considerável. Falou que gastou-se R$ 

500.000,00 de horas extras e mais de 1 milhão de manutenção em veículos, e esse 

dinheiro poderia ser usado para melhorias, para saúde, educação, e o dinheiro vai de 

rio a baixo. Ressaltou que nas pequenas coisas que se faz gestão e principalmente na 

qualidade, mas que ano que vem os eleitores poderão escolher novamente seus 

representantes. Finalizou mostrando a foto da ponte do Egito, que estão arrumando, 

colocaram uma placa reforçada de madeira mas já estão fazendo, pediu apenas para 

colocar placas indicativas que está em manutenção pois o corrimão da ponte está 

solto. Não havendo mais Vereadores inscritos o Presidente passou para a Ordem do Dia, 

solicitando ao 1º Secretário para que fizesse a leitura do Parecer do Projeto de Decreto 

Legislativo 003/2019, que “autoriza a realização de sessão solene de outorga de 

medalha de honra ao mérito Cônego Raulino Reitz e dá outras providências”. Não 

havendo Vereadores interessados na discussão, foi referido Projeto de Decreto colocado 

em 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 Emerson, que iniciou suas explicações dizendo que gostaria de sempre estar 

aprendendo, falou sobre seu afastamento de 03 de outubro até 03 de novembro, então 

falou que um projeto de autoria de um outro vereador irá beneficiar a sua família, e 

ele disse que irá se abster do voto pois futuramente ele irá se beneficiar, então já 

justifica o ato da abstenção dele na votação desse projeto, mas que no caso do projeto 

do financiamento, não caberia abstenção segundo ele é o famoso “morde e assopra”, 

não concordando com a abstenção. Pediu ao chefe de Gabinete que olhasse a 

indicação feita também pelo vereador Felício, sobre o asfalto do Egito, que 

encaminhasse ao Prefeito pois é uma obra de suma importância, uma obra que todos 

os vereadores estão correndo atrás, mas segundo ele, um pré orçamento desse trecho, 

custaria algo em torno de 30 milhões, por haver necessidade de implosão de rochas, 

alargamento da estrada entre outros. Disse que ficaria muito feliz se a comunidade 

pudesse realmente estar sendo contemplada com essa obra maravilhosa, porque no 

tempo que ele é vereador nesse mandato, a maioria das sessões tem pessoas da 

comunidade do Egito aqui participando, e isso orgulha ele. Ficou feliz quando o 

chamam para ajudar em qualquer coisa, mas que não fala quando não pode fazer, 
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sobre o asfalto, disse que não promete pois não sabe se isso dá certo, assim como o 

Vereador Felício fez, a prefeitura colocou madeira na ponte do Egito até que a placa 

cimentícia fique curada e pronta para ser colocada no lugar, em breve estará. Sobre a 

SC 407 que o vereador Felício citou em suas explanações, o vereador Emerson disse 

que foi pelos funcionários da Câmara, através do Secretário Mauri, em sua 

insistência que conseguiu uma reunião com o Secretário da Casa Civil, Douglas 

Borba, que então convidaram o Geraldo e o Onélio para irem a reunião, dois meses 

depois o Douglas voltou na Prefeitura e assinou a obra pois a verba já estava 

disponível, mas que não havia nenhum projeto da Prefeitura para tal obra. Falou que 

não estão fazendo politicagem, mas mostrando o que realmente está acontecendo. 

Sobre discursos, o vereador disse que admirava o Lula por não ler discursos e por 

isso votou duas vezes nele, mas que o Bolsonaro não lia no início, mas agora lê, ele 

disse não gostar de ler discursos, mas que nesse momento, iria ler algo que lhe foi 

passado sobre o Financiamento dos 3 milhões, pois a sua bancada votou favorável. 

Sobre os objetivos e os projetos que foram feitos nesse financiamento, o vereador leu 

o seguinte “Gostaria de informar a comunidade de Antônio Carlos, que na última 

sexta-feira, 13 de setembro, o Prefeito Municipal entregou a ordem de serviço de 6 

obras a serem implementadas na cidade. Além do Prefeito estavam presentes, o Vice-

Prefeito e Secretário de Obras Onélio Richartz (Nelinho) Vereadores, Secretários e as 

empresas vencedoras da licitação. Obras a serem realizadas: 1 – Pavimentação da rua 

Antônio Weber – Etapa 3 – Canudos; 2 – Substituição das lajotas por pavimentação 

asfáltica da rua Libório Goedert – Centro; 3 – Pavimentação da rua Prof José Reitz – 

Guiomar de dentro; 4 – Av João Frederico Martendal – passeio público; 5 – Av João 

Antônio Besen e rua Lúcia Besen – recapeamento asfáltico; 6 – Quadra de esportes 

coberta no Rachadel, com 600 m/2. Os recursos para construção dessas obras são 

oriundos do Finisa – da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.600.000,00 e mais 

R$ 1.000.000,00 com recursos próprios. Foram tomados ao todo R$ 3.000.000,00 

sendo o restante R$ 400.000,00 será aplicado na casa do agricultor, que está em 

processo licitatório, que também utilizará R$ 200.000,00 de recursos próprios, 

totalizando R$ 600.000,00. Esse financiamento terá prazo de 120 meses para pgto. 

Com carência de 24 meses e os juros serão de 4,96% a.a. + Selic (dos últimos 12 meses 

foi 6,42%). Esse financiamento foi analisado pela Caixa Econômica Federal e 
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considerou que o município tem capacidade de pgto. para esse valor, aliás, em sua 

análise, a Caixa considerou que o município tem capacidade de tomar até 12 milhões 

de empréstimo. Aqui na Câmara Municipal esse financiamento foi aprovado somente 

pelos vereadores do MDB. Os demais vereadores consideraram que o município iria 

ficar endividado. Será mesmo? Quando iniciar o pagamento das parcelas daqui a 2 

anos, depois da carência, o valor mensal será de aproximadamente R$ 65.000,00. 

Para se ter ideia, o financiamento para construção da estrada do Louro termina 

agora em dezembro de 2019 e a prestação é de R$ 39.000,00. Já as prestação do 

financiamento da estrada Santa Bárbara e Matias Petry, terminam em abril de 2022 e 

o valor mensal é R$ 64.000,00. “Falou sobre a Casa do Agricultor para levarem uma 

dica ao Prefeito para fazer dessa obra, uma obra para realmente atender o povo e não 

ser apenas um cabide de emprego, que ele acredita que o Geraldo jamais faria isso. 

Quanto aos votos, das outras bancadas que se abstiveram, ele não concordou com a 

abstenção, pois esse financiamento é para o bem da cidade. Finalizou sua fala 

parabenizando o Executivo, e ao povo que será contemplado com as outras, 

parabenizou os vereadores Vera e Filipe pela fala, mas disse não concordar com a 

fala do vereador Felicio, mas que ele tinha dito algo certo, que temos que cuidar de 

políticos que colocam dinheiro rio a baixo, e ele diz conhecer político que irá colocar 

em enxurrada, que isso é perigoso, as pessoas devem pesquisar a vida tanto pública 

como privada das pessoas antes mesmo de votarem nelas pois as mesmas podem 

vender a cidade, isso sim é perigoso, pois o que o deixa entristecido é ver a estrada do 

Egito só em pedra, pedindo ao Chefe de Gabinete Nilson Goedert para olhar isso, mas 

que se não tivessem tentado ferrar com a Administração Pública, aquele macadame 

que era tirado da barreira era de excelente qualidade, mas que por denúncias 

acabaram não pegando mais o material da barreira, e ainda sim levaram multas 

tanto o dono da barreira, como o Secretário de obras da época Edson Decker, e o 

Prefeito Geraldo Pauli, cerca de R$ 3.600,00 cada, mas que a estrada poderia estar 

pronta, mas que torna inviável trazer da barreira da Vila Doze, pois ela está sendo 

limpa, por ser a única no Município a estar 100% legalizada, procurou não culpar 

pessoas, mas que o projeto já poderia ter sido feito há 20 anos atrás, e que a 

comunidade do Egito não merecer estar com a estrada virada em pedras, além do 

recapeamento do asfalto. Se dirigiu ao vereador Vagner dizendo não ser politiqueiro, 
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mas que gosta de fazer a política certa, falou sobre o Secretário Jaime Schmitt, 

elogiou o trabalho prestado por ela a cidade. E que se fosse olhar o lado político, não 

poderia falar nele, se a administração dele não foi boa, a Secretaria de Obras ele fez 

um trabalho excelente. O Presidente então passa a palavra ao vereador Felício, que inicia 

suas explanações dizendo que é uma satisfação entrar na casa das pessoas, que é muito 

fácil para falarem aqui atrás de um microfone, porque se permitirem fazer uma 

administração, ele irá trabalhar muito, se remeteu ao passado dizendo ao Chefe de 

Gabinete Nilson Goedert de quantas vezes ele chorou em seu gabinete, seu Paulo Remor, 

quantas vezes o estendeu a mão dentro da instituição Figueirense, porque não era fácil um 

menino agricultor, pé no chão ir para Florianópolis de ônibus de manhã cedo, pois muitas 

vezes nem blusa tinha no inverno, disse é muito fácil denegrir a imagem das pessoas, mas 

que devem dar a chance para ele provar, está no momento protocolando juntamente com 

os outros vereadores, que a Associação dos Municípios é paga para atender os projetos 

solicitados, pois o povo do Egito precisa desse levantamento, falou que trouxe verba para 

a Rua Antônio Weber, Lamartine Petry, o micro ônibus que está servindo a terceira Idade 

e assistência social, mais R$ 200.000,00 para exames de alta complexidade, uma 

ambulância para atender os pacientes, e além disso mais recursos estarão chegando, disse 

que luta e briga, e para o pessoal do Egito pode esperar que ele através do Deputado 

Marcos Vieira, irá trazer alguma coisa para beneficiar a comunidade, com R$ 250.000,00, 

para tanto precisamos do projeto, para ser a parte legal, definiu o vereador. Segundo ele, 

o projeto de interligar os Municípios já vem da administração passada de Raimundo 

Colombo, através do Senador Dário Berger, disse que vai a Brasília com o Presidente 

porque o Senador está com projetos de ajudar na infraestrutura dos Municípios de Santa 

Catarina, e se tiver organização e credibilidade, consegue trazer as verbas para o 

Município. Solicitou aos presentes que dissessem quais as verbas que trouxeram para 

Antônio Carlos, que mostrassem, chamou todos ao trabalho e disse que ele em sua 

simplicidade e humildade tem mostrado isso, que sempre fez e sempre ajudou a todos, 

convidou novamente a todos para encaminhar a proposição para fazer o projeto através 

da associação dos Municípios pois pagamos isso mensamente e esse projeto não terá custo 

algum. Falou que os deputados que ele apoia sempre atendem ele, e que até mesmo outros 

políticos que simpatizam com ele ajudam também enviando recursos, inclusive o Senador 

Amim, pois os mesmos sabem das necessidades dos nossos Municípios. Para tanto, 
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segundo ele, temos que ser arrojados, como o Prefeito Juliano, ai sim, vamos conseguir 

mudar muito a administração da cidade, brigando pelo povo, ressaltou que isso não era 

discurso pois ele não era candidato a prefeito, mas que gostaria de finalizar dizendo que 

enquanto estiver ali, fará sempre o melhor para todos, pois juntos somos mais fortes. Não 

havendo nada mais a ser tratado o Presidente solicitou ao Vereador Pio que fizesse a 

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

para o dia 24 de setembro, 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, 17 de setembro de 2019. 


