
Ata nº 2169 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 19:00 (dezenove) horas, 

na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniram–se em sessão ordinária sob a presidência 

do vereador Fabiano Miqueloto os senhores vereadores: Carlos Alberto Dall’Oglio, Leonardo 

Antonelo, Jovane Mantovani Dondel, Leocindo Miguel Bussacro, Nelso Dall’Orsoletta, Maria 

Elena Prando Trevisan, Paulo Henrique Da Cas e Sérgio Antônio Calegari. Invocando a 

proteção de Deus o Presidente saúda todos os colegas e solicita a leitura da ata da sessão 

anterior. Após a leitura o Presidente colocou a ata em votação e não havendo nada contra, foi 

aprovada por unanimidade. Na ordem do dia constou três projetos. Projeto de Lei Municipal 

nº 034/2019 que, “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020, 

e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 035/2019 que, “Autoriza abertura de 

crédito especial, promove alteração do PPA, LDO, e dá outras providências”. Projeto de Lei 

Municipal nº 036/2019 que, “Autoriza abertura de crédito especial ao Orçamento vigente, e 

dá outras providências”. Após a leitura o Presidente suspendeu os trabalhos e baixou os 

referidos projetos para as comissões competentes. O Projeto de Lei Municipal nº 034/2019 

que, “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020, e dá outras 

providências”, foi determinado pelo Presidente que fosse mantido em estudo nesta Casa de 

Leis. Na sequência colocou em discussão o Projeto de Lei Municipal nº 035/2019, e não 

havendo nada contra o mesmo, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na 

sequência constou um requerimento de autoria do vereador Carlos que, solicita a presença do 

responsável legal da empresa AZ Construções Ltda nesta Casa Legislativa, com o intuito de 

expor o andamento dos trabalhos realizados no Centro Comunitário de Lacerdópolis/SC. Após 

a defesa do requerimento, o mesmo foi colocado em discussão e não havendo nada contra o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. Ainda na ordem do dia constou uma indicação de autoria 

do vereador Sergio Antônio: A Indicação nº 044/2019, “Para que o Executivo Municipal, 

através do setor competente, providencie a atualização dos dados cadastrais contidos no site 

do Município”. Passada a palvra ao autor da indicação o mesmo a defendeu postulando 

que, “esse foi um pedido de sua filha Gabriela, que quando foi responder um questionário 

recebido da escola, em consulta ao site do Município, não encontrou os dados necessários. 

Pois, conforme informações da escola 55% (cinquenta e cinco por cento) da população do 

Municípo se encontra na área rural. Assim, para que o Município possa atender de maneira 

plena a legislação vigente relacionada à publicidade, controle externo, dentre outras, faz-se 

necessária a atualização do sítio eletrônico da Prefeitura”. Em seguida o presidente colocou 

a indicação em discussão e não havendo nada contra a mesma foi aprovada por unanimidade.  

Por fim, foi colocado em discussão o Projeto de Lei Municipal nº 036/2019 que, “Autoriza 

abertura de crédito especial ao Orçamento vigente, e dá outras providências”, e não havendo 

nada contra o mesmo, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.  Encerrada a 

ordem do dia passou-se a palavra livre onde fez uso o Vereador Leocindo, que cumprimenta 

todos os colegas, e comenta sobre o I Lacerdópolis em Canto (Festival da Canção), que é a 

primeira vez que isso acontece em nosso Município. Confessa que gostou bastante, sendo que 

não perdeu nenhuma música. Que todos os candidatos foram muito bem. Que o nível estava 

excelente. Torce para que esse tipo de evento aconteça mais vezes, pois a comunidade 

participou e prestigiou o evento. Lembra, que as programações das festividades do Município 

seguem durante todo o mês de novembro. O Vereador Carlos cumprimenta todos os presentes, 

e salienta a segurança do ginásio, inclusive já comentado na sessão anterior, sendo que foi 

cobrado pela população para que se agilize a colocação da proteção, pois realmente está muito 

perigoso, desde a mesa da arbitragem. Se um atleta cair, vai se machucar, e precisamos evitar 

isso. Então solicita que seja agilizada a colocação da proteção no ginásio. O Vereador Nelson 

cumprimenta a todos os presentes, e agradece o Prefeito e o Secretário de Obras por terem 



atendido de imediato, a solicitação para a colocação da proteção na ponte da Linha Nair, pois, 

é uma proteção muito boa e que vai resolver o problema, dando mais segurança aos transeuntes. 

Que acompanhou os problemas que a cidade teve com a falta de água, e, esclarece que a mata 

tomou conta da rede que sobe para a CASAN, e por ter rompido uma árvore acabou 

prejudicando a rede toda. Explica ainda, que por não se ter transformador e nem chave, e a rede 

subir direto da SC, sendo que, quando dá um vento as árvores encostam e desarmam o painel 

do controle interno. Que para solucionar o problema foi solicitado junto à CASAN uma rede de 

um cabo só, que segundo informações já está sendo providenciado. Salienta ainda, que a demora 

no conserto da rede se deu porque outros Municípios também tiveram problemas, e acredita ser 

muito pouco ter apenas uma empresa para prestar serviços para todos os Municípios da região. 

Salienta ainda, que a demora na volta da água se dá porque se tem quatorze quilômetros de rede 

para abastecer, e o depósito em Lacerdópolis é de duzentos mil litros, e a população gasta 

trezentos e oitenta mil litros, sendo que a bomba faz dez mil litros por hora, precisando assim, 

de dez horas para encher a caixa, sem que o povo esteja usando. Afirma ainda, que para fazer a 

limpeza do local, o trabalho realizado é todo braçal, porque não chegam as máquinas, nem a 

retro. Que receberam a visita de um engenheiro de Chapecó que realizou a vistoria de todos os 

locais, e informou a todos, que pretendem trazer as redes pela rua para se resolver o problema, 

facilitando o trabalho de todos. Em aparte, o vereador Fabiano, comenta que passou para todos 

os seus contatos as fotos da rede, repassadas pelo colega Nelso, e informou que os problemas 

estavam sendo solucionados, com o intuito de esclarecer a toda população que o Município 

estava trabalhando para resolver da maneira mais rápida possível. A Vereadora Maria Elena 

cumprimenta o presidente e os demais colegas, e comenta sobre o evento do festival da canção, 

agradece a Administração e a Secretária de Educação Ticiana, que se empenhou para a 

realização do evento, pois chegou a ficar em dúvida se teriam pessoas inscritas para 

participarem, mas o evento foi um sucesso, e bem emocionante, sendo que aproveitou e assistiu 

todas as apresentações, ficando emocionada com a quantidade de crianças. Que foi uma 

semente plantada, e quando tivermos os próximos será muito bom. Então parabéns a todos que 

trabalharam e e a todos que participaram. O Vereador Sérgio cumprimenta o presidente e todos 

os colegas, e também comenta sobre festival da canção. Que os participantes de fora do 

Município, já estão acostumados a participarem, pois, a dupla vencedora já tinha vencido outros 

festivais da região. Mas o que lhe deixou mais admirado, e por isso dá os parabéns, é para 

pessoal de Lacerdópolis, pela primeira vez que participaram, sendo que, tiveram muita coragem 

em se apresentar na frente de uma platéia tão grande. Parabeniza a todos os participantes, e faz 

votos que se tenham outras edições. Por fim, o Vereador Fabiano agradece a presença dos 

vereadores no Festival da Canção, e afirma que o evento foi um sucesso e por tal motivo, 

pretende-se realizar outra edição no ano que vem.  E acredita que na próxima vez, terá mais 

participantes inscritos, pois não esperavam que se tivesse tantos inscritos nesta primeira edição. 

Lembra a todos os vereadores, que no dia 11 de novembro será realizada a missa em 

homenagem ao Dia do Município, e convida a todos para participarem as 19:30 horas. Por fim, 

comunica, que como será feriado no dia 15 de novembro, a próxima sessão será realizada no 

dia 22 de novembro. Nada mais havendo a tratar o Presidente mandou que se lavrasse a presente 

ata que uma vez aprovada vai pelos mesmos assinada.  
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Ata nº 2169 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 19:00 

(dezenove) horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniram–se em sessão 

ordinária sob a presidência do vereador Fabiano Miqueloto os senhores vereadores: 

Carlos Alberto Dall’Oglio, Leonardo Antonelo, Jovane Mantovani Dondel, Leocindo 

Miguel Bussacro, Nelso Dall’Orsoletta, Maria Elena Prando Trevisan, e Sérgio Antônio 

Calegari. O Presidente justifica a ausência do vereador Paulo Henrique Da Cas por 

motivos pessoais. Invocando a proteção de Deus o Presidente saúda todos os colegas e 

solicita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura o Presidente colocou a ata em 

votação e não havendo nada contra, foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia 

constou quatro projetos. Projeto de Lei Municipal nº 034/2019 que, “Dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020, e dá outras providências”. 

Projeto de Lei Municipal nº 037/2019 que, “Autoriza o Poder Executivo a efetuar 

despesas com a aquisição de Medalhas e Troféus”. Projeto de Lei Municipal nº 

038/2019 que, “Autoriza abertura de crédito especial/suplementar no Orçamento 

vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 039/2019 que, 

“Autoriza abertura de crédito especial/suplementar no Orçamento vigente, e dá outras 

providências”. Após a leitura o Presidente suspendeu os trabalhos e baixou os referidos 

projetos para as comissões competentes. Na sequência colocou em discussão todos os 

projetos acima nominados, e não havendo nada contra os mesmos, foram colocados em 

votação e aprovados por unanimidade. Ainda na ordem do dia constou uma indicação de 

autoria do vereador Sergio Antônio: A Indicação nº 046/2019, “Para que o Executivo 

Municipal, juntamente com as Secretarias Municipais competentes, com os Conselhos 

Municipais, e demais entidades, providenciem um estudo, que resulte em um projeto, com 

o intuito de se desenvolver outras maneiras, visando a instalação de novas empresas, e 

novos prestadores de serviços, gerando aumento de empregos, demografia e 

arrecadação”. Passada a palavra ao autor da indicação o mesmo a defendeu postulando 

que, acredita que todos os colegas foram indagados se realmente o nosso Município iria 

se juntar ao Município de Ouro, tendo em vista a implantação do Pacto Federativo, 

solicitando que sejam tomadas algumas providências por parte dos vereadores. Assim, 

entende que se realmente for necessário se juntar a outro Município, iremos de arrasto, 

contra nossa vontade. Solicita que a Administração tome medidas para esclarecer, que a 

população de Lacerdópolis é totalmente contrária a união dos Municípios. O Município 

precisa arrecadar 10% (dez por cento) de sua sustentação própria, no entanto, nós 

arrecadamos 1,9% (um vírgula nove), pois em nosso Município muitas coisas são de 

graça, ou com um valor irrisório, em contrapartida, a arrecadação de ICMS é bem alta. 

Sendo que a renda percapita está 260,00 (duzentos e sessenta reais), enquanto que Joaçaba 



está com uma renda percapita de 92,00 (novnta e dois reais). Em nosso Município a 

qualidade de vida que temos é excelente, então se passarmos a pertencer a outro 

Município, perderemos tudo que conquistamos até aqui. Por tal motivo, entende que 

devemos nos reunir com a administração, com a Câmara, os líderes das Comunidades, e 

a Igreja para debater o assunto e formalizar um documento informando o Governo Federal 

que somos totalmente contra a implantação do Pacto Federativo em nosso Município.  

Portanto solicita a colaboração dos nobres colegas. Em aparte, o vereador Carlos, coloca 

que também foi cobrado pelos munícipes, sobre a mesma questão em discussão. Que se 

coloca na posição de cidadão de Lacerdópolis, e que também não quer essa junção a outro 

Município. Que gosta do Município de Lacerdópolis, da qualidade de vida que temos 

aqui, das pessoas que residem em nossa cidade, que pensam como nós, e desejam 

permanecer em Lacerdópolis. Portanto, parabeniza o colega Sergio pelas suas colocações. 

Sendo que, também pretende fazer indicações sobre o assunto, para se reunir a 

comunidade, o pessoal da indústria e do comércio, com o intuito de se fazer um projeto 

para levantar o índice. Que entende que chegar nos 10% (dez por cento) será tão difícil 

quanto aumentar o número da população, mas entende ser necessário se fazer alguma 

coisa em relação ao assunto no prazo estipulado pelo Pacto Federativo. Em seguida o 

presidente colocou a indicação em discussão e não havendo nada contra a mesma foi 

aprovada por unanimidade.  Após, foi passada a palavra para a Sra.Neidler, que prestou 

esclarecimentos sobre a Eleição de Suplente para o Conselho Tutelar de nosso Município, 

inclusive, apresentando a candidata inscrita Elaine Cadore. Encerrada a ordem do dia 

passou-se a palavra livre onde fez uso o Vereador Carlos cumprimenta todos os presentes, 

e solicita ao Presidente informações sobre o requerimento de sua autoria que diz respeito 

a vinda nesta casa do representante da empresa que está realizando o trabalho no Centro 

Comunitário de nosso Município, faz votos que a empresa se digne a vir prestar 

esclarecimento, pois, no dia 20 de dezembro eles entram em férias, sendo que a conclusão 

do centro está prevista para o dia 05 de dezembro, no entanto acredita não ser possível 

que cumpram com a referida data. Portanto, gostaria que viessem aqui para esclarecer 

sobre o andamento da obra. O outro assunto que tem a tratar se trata sobre a escolinha de 

futebol do Município. Informa que acompanha o trabalho desenvolvido pelo colega 

Leonardo na escolinha do Lira, sendo que é perceptível que a Administração está 

apoiando e incentivando a prática de esportes, então acredita ser de extrema importância 

que a escolinha seja consuzida com mais profissionalismo, pois acredita que a 

Comunidade de Santa Bárbara dá de dez a zero no Município de Lacerdópolis, pois o 

trabalho que é feito lá deveria ser feito aqui no Municípío. Portanto, é de suma 

importância que se coloque um profissional habilitado na área para que possa treinar e 

ensinar as crianças do Município, sendo que está faltando o trabalho de base, eis que eles 

não sabem o que fazer com a bola porque não tem polsicionamento e nem tempo de bola. 

Que no dia de hoje recebeu uma ligação de um pai cobrando mais empenho e técnica na 

escolinha, pois as crianças estão perdidas. Ressalta que seu filho também está 

participando. Elogia o trabalho desenvolvido pelo professor Leonardo e solicita que a 

Adminisatração disponibilize profissionais capacitados para ensinarem nas escolinhas do 

Município com o intuito de se melhorar a qualidade no trabalho de base. A Vereadora 

Maria Elena cumprimenta o presidente e os demais colegas e todos os presentes, e 

comenta sobre o trabalho desenvolvido pela Neidler, que é uma excelente profissional. 

Que trabalha com idosos e precisa de muita dedicação. Que, no último domingo teve um 

almoço na Comunidade de São Pedro que era inclusive com idosos, clube de mães, e a 

comunidade em geral, teve também esportes com os jovens, tendo sido um almoço bem 

bonito, tranquilo e legal, e ressalta que temos o idoso que é organizado pela Neidler, o 

clube de mães que é organizado pela profissional Ilda, que faz anos que trabalha com elas, 



e gostaria de deixar seu agradecimento, pois está colhendo os frutos do que plantou anos 

atrás. E no tocante a juventude, acredita que quando é bonito é necessário observar e 

comentar. Salienta que o namorado da filha do colega Leocindo ao final do jogo foi 

recolher todas as garrafinhas que seu time usou, desejando que seja um exemplo para 

outros jovens, se tornando um ato muito bonito, pois fica tudo pronto e organizado. O 

Vereador Sérgio cumprimenta o presidente e todos os colegas, e comenta sobre o trabalho 

desenvolvido pelo Beija Flor, comunidade da qual faz parte, que é um trabalho 

profissional realizado na base, totalmente com recursos próprios dos sócios e atletas para 

se manter as escolinhas. Salienta que se arrecada muito com promoções, mas que nesse 

ano já estão no vermelho. Acredito que o trabalho de base cria um vínculo com o atleta e 

com sua família também, como ocorre com o Lira, a exemplo do vereador Leonardo, 

porque traz as famílias. Pois a movimentação é grande, sendo uma pena que Santa 

Bárbara pertence a Ouro, senão ia cobrar para incluir no próximo concurso dois cargos 

para professores especializados no trabalho de base. O trabalho desenvolvido pelo xadrez 

é um excelente exemplo de como desenvolvemos a base, resultando em grandes 

conquistas, sendo inclusive homenageados nesta Casa. Concordando com as palavras do 

vereador Carlos, requerendo que algo seja feito. Parabeniza novamente a Neidler pela 

transparência com que desenvolve seu trabalho sempre pedindo ajuda aos vereadores. 

Sendo que gostaria que todas as secretarias tivessem a mesma atitude perante esta Casa 

Legislativa. Convida todos os colegas e demais presentes para a Festa na Comunidade 

Nossa Senhora das Graças. Nada mais havendo a tratar o Presidente mandou que se 

lavrasse a presente ata que uma vez aprovada vai pelos mesmos assinada.  
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Ata nº 2170 

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 19:00 

(dezenove) horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniram–se em sessão 

ordinária sob a presidência do vereador Fabiano Miqueloto os senhores vereadores: 

Carlos Alberto Dall’Oglio, Leonardo Antonelo, Jovane Mantovani Dondel, Leocindo 

Miguel Bussacro, Nelso Dall’Orsoletta, Maria Elena Prando Trevisan, e Paulo Henrique 

Da Cas. Após a leitura o Presidente colocou a ata em votação e não havendo nada contra, 

foi aprovada por unanimidade. Antes de iniciar a ordem do dia, o professor Alex 

jutamente com a professora Tatiane solicitaram que lhes fosse concedida a palavra, o que 

foi deferido pelo presidente. Os professores prestaram esclarecimentos para todos os 

presentes sobre o funcionamento das escolinhas do Município, a metodologia utilizada, a 

disponibilidade de horários, e o trabalho realizado durante todo o ano de 2019. Após a 

explanação os vereadores Carlos, Leonardo e Leocindo fizeram suas considerações, e 

agradeceram a disponibilidade dos professores em comparecerem nesta Casa Legislativa. 

Ao final, o professor Alex convida a todos para participarem da 10ª Etapa do Circuito 

Regional do Oeste de Xadrez, que acontecerá no pavilhão da Igreja Matriz, no próximo 

sábado dia 30/11/2019 a partir das 13horas. Por fim o presidente parabeniza o professor 

Alex e a professora Tatiane pelo trabalho realizado e agradece a disponibilidade de 

comparecer na Câmara para prestar esclarecimentos. Na sequência iniciou-se a ordem do 

dia onde constou três projetos. Projeto de Lei Municipal nº 040/2019 que, “Autoriza 

realizar despesas com a aquisição de gêneros alimentícios a serem entregues aos 

servidores públicos municipais”. Projeto de Lei Municipal nº 041/2019 que, “Autoriza 

o Poder Executivo a efetuar despesas com comemorações natalinas e dá outras 

providências”. Projeto de Lei Complementar nº 02/2019 que, “Dispõe sobre as 

alterações na Lei complementar nº 17 de 15 de dezembro de 2003, e dá outras 

providências”. Após a leitura, o Presidente suspendeu os trabalhos e concedeu a palavra 

para a secretária de educação Sra.Ticiana que prestou informações sobre o Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2019. Na sequência tendo em vista a complexidade dos projetos, 

aliada às dúvidas que surgiram, por determinação do presidente foram todos os projetos 

deixados em estudos nas Comissões. Ainda na ordem do dia constou uma indicação de 

autoria da vereadora Maria Elena: A Indicação nº 047/2019, “Para que o Executivo 

Municipal juntamente com a Secretaria de Saúde inclua nutricionista no Programa 

Estratégia da Saúde da Família (ESF) do nosso Município”. Passada a palavra a autora 

da indicação a mesma cumprimenta o presidente e em seu nome todos os colegas, bem 

como todos aqui presentes, e defende sua indicação, postulando que, esteve conversando 

com o pessoal do posto de saúde, e com uma enfermeira que lhe informou que muitos 

munícipes têm problemas de saúde e vão até o posto solicitar que lhe sejam prescritos 

mais medicamentos. E como já estava pensando em solicitar uma nutricioniosta para o 

posto e a ideia deu certo. Então solicita que o cargo de nutricionista seja preenchido, pois 

é um trabalho muito bom, pois as vezes parece que o trabalho da nutricionista é pouca 

coisa, mas não é, pois se aprende e se cuidar, cuidando da alimentação que as vezes vai 

se tornar nosso próprio remédio. Por tal motivo acha muito necessário e solicita a 

colaboração dos nobres colegas. Em seguida o presidente colocou a indicação em 

discussão e não havendo nada contra a mesma foi aprovada por unanimidade.  Encerrada 

a ordem do dia passou-se a palavra livre onde fez uso o Vereador Paulo cumprimenta 

todos os presentes, e agradece a compreensão de todos, pois não pode comparecer na 

sessão passada, tendo em vista uma viagem previamente marcada. Traz novamente nesta 

Casa o assunto das câmeras de vigilância, que já foi abordado no primeiro ano desta 

legislatura, sendo que na última vez que falou sobre o assunto elegiou, mas infelizmente, 



volta a fazer a cobrança, pois algumas câmaras foram colocadas aqui no Município, 

principalmente no centro, e acredita que no campo ainda estejam as mesmas, sendo 

instaladas como um teste, tanto que a Polícia Militar como o Prefeito aprovaram essas 

câmeras, tendo sido encontrado uma maneira de se trabalhar com elas, pois o projeto bem-

te-vi, se torna muito caro, mesmo sendo o ideal, sendo ficou do Município ir atrás para 

fazer a cotação e a licitação, entende que a burocracia atrapalha, mas até a presente data 

nada foi feito, e agora com o final do ano e a correria não será realizado. Então traz a 

cobrança a esta Casa e solicita que para o ano de 2020 o processo seja encaminhado e as 

câmeras de vigilância sejam instaladas. Em aparte o presidente afirma que se inteirará do 

assunto e verificará com o prefeito sobre o andamento. O Vereador Leocindo 

cumprimenta o presidente e os demais colegas, bem como todos os presentes, e comenta 

sobre as programações que ocorreram durante todo o mês de novembro em alusão ao 

aniversário do Município, que ficou bem contente com a participação de todos, inclusive 

na Missa. Parabeniza a secretária Ticiana pela realização da IV Noite da Cultura Italiana, 

tendo ficado impressionado com a quantidade de pessoas que estavam participando, pois 

conseguiu envolver as crianças, o pessoal do interior, e o pessoal da súde e acredita que 

isso foi um diferencial. Também comenta sobre o encerramento do novembro azul 

realizado no pavilhão, com a palestra da Dra.Liciane Angela Fabro, médica emergencista 

sobre acidentes e segurança no trabalho tendo sido uma palestra bem esclarecedora. Por 

tais motivos parabeniza a Adminstração e todos os envolvidos e espera que no ano que 

vem possamos continuar com esses mesmos trabalhos. O Vereador Leonardo, 

cumprimenta o presidente e os demais colegas, bem como todos os presentes, e faz um 

agradecimento especial ao professor Alex por ter vindo até esta Casa, sendo que conversa 

seguido com ele sobre o esporte, gostou muito dele ter vindo e acredita que sua fala 

elucidou muitas coisas, sendo que concorda com a visão do professor explanada nesta 

oportunidade, pois as intenções são as melhores possíveis, já dando resultados produtivos. 

Afirma ainda, que na medida do possível sejam intensificados os trabalhos na base com 

os atletas do Município visando as competições. Agradece também a Ticiana que não 

mede esforços para organizar o plano de cargos e salários dos professores de nosso 

Município. Que vai analisar o projeto com atenção, sendo que pela explicação da 

secretária o projeto vem de encontro com o que também acredita, pois, um plano de cargos 

e salários decente para todos os professores é medida necessária. Entende que muitos 

quesitos já melhoraram, mas que algumas ainda precisam ser melhoradas. Lembrando 

que os professores possuem um plano de cargos e salários, já os demais funcionários da 

administração não contam com tal benefício, sendo uma colcha de retalhos, tendo 

reivindicados por várias vezes com todos os prefeitos que isso seja providenciado. E torce 

para que num futuro próximo todos os funcionários da Administração tenham um plano 

de cargos e salários decente com o é, o da educação, que pode não ser tão bom como os 

professores merecem, mas está se encaminhando para isso. O Vereador Nelso 

cumprimenta o presidente e os demais colegas, bem como todos os presentes, comenta 

que possui um filho pequeno em casa, e sabe a dificuldade que é, por isso imagina que 

cuidar de vinte alunos é muita responsabilidade. Assim, acha que merecem esse resultado. 

Esclarece que em alguns casos será pago os 5% (cinco por cento) e em casos mais 

complexos será colocado um professor auxiliar. Afirma que gostaria que os funcionários 

que exercem o cargo de serviços gerais, recebessem também um aumento de 5% (cinco 

por cento), pois sente na pele como o trabalho diário é árduo. O trabalho é sofrido, no sol, 

e o salário é baixo, e por tais motivos faz esse pedido para a Administração. A Vereadora 

Maria Elena agradece o trabalho que a secretária Ticiana está fazendo, sendo que no mês 

de novembro ela trabalhou e foi um excelente trabalho, começando pelo festival, que foi 

marcante, e acredita que acontecerão mais edições. Comenta ainda sobre a noite italiana, 



onde se constatou que o nosso povo sabe fazer as coisas, as professoras se dedicaram, os 

jovens também participaram com dedicação, então parabeniza o trabalho de todos. Sobre 

o Anjo Azul, a vereadora se sentiu em um mundo encantado, pois tinha as bruxinhas, e 

estava muito lindo. Inclusive estava bem cansada naquele dia, e chegou a pensar em não 

ir, mas acabou indo e gostou muito do que viu, pois voltou carregada de energia. 

Parabeniza a todos pelo evento. Agradece a presença do professor Alex nesta Casa para 

prestar esclarecimentos, sendo muito importante que os secretários compareçam sempre. 

Também comenta sobre o fato de que nosso Município não arrecada o suficiente para se 

sustentar, conforme dito na semana passada, entende que precisa se verificar o que está 

acontecendo com as empresas que temos no Município, sendo que o ganho de dez/quinze 

anos atrás é o mesmo, e todos os avicultores estão reclamando, pois, os gastos são bem 

maiores do que os ganhos, pois se investiu muito no passado e se achava que agora iria 

lucrar, no entanto isso não ocorreu. Por isso solicita que o prefeito analise e estude essa 

situação, pois ninguém mais está ganhando dinheiro. Por isso acredita que com o Pacto 

Federativo se possa descobrir coisas, como que alguém está explorando o nosso povo 

aqui do Município, porque aqui temos pessoas que trabalham, e que lutam, por isso se 

deve ter atenção em os sentidos, para se descobrir o que está acontecendo.  Por fim, o 

Vereador Fabiano comenta que o mês de novembro foi o mês de comemorações do 

aniversário do Município, então foram muitos eventos, e isso é bem legal, e acredita que 

isso fez a diferença neste ano, sendo que podemos melhorar para o ano que vem. Agradece 

a participação do povo em todos os eventos, pois sem eles, não faria sentido. Comunica 

a todos que as inscrições para concorrer a mesa diretora de 2020 já estão abertas. As 

chapas podem se inscreverem na secretaria, sendo que a votação ocorrerá no dia 13 de 

dezembro. Comunica ainda, que em virtude da abertura do natal, a sessão será no dia 05 

de novembro as dezoito horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar o Presidente 

mandou que se lavrasse a presente ata que uma vez aprovada vai pelos mesmos assinada.  
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