
Ata nº 2171 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 18h e 30min., 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 Sergio Antônio 

Calegari. 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 Diretor do Presidio 

Regional de Joaçaba, Sr.Ronaldo Cavichioli juntamente com a Agente Penitenciaria, 

Sra.Gianne Coldebella, a convite desta Casa explanaram sobre os projetos realizados em 

convênios com os Municípios. O convênio possibilita aos Municípios oportunizar 

trabalho remunerado aos apenados. O trabalho dos apenados é regido pela Lei nº 7.210/84 

denominada Lei de Execuções Penais, nos artigos 28 ao 37 e seus respectivos incisos, e 

as regras do Convênio são regidas pela Lei de Licitações nº 8666/1993, como também as 

instruções normativas. Os benefícios para o APENADO são a Remição de Pena; 

Profissionalização; Aumento da Auto-Estima; Contribuição ao Orçamento Familiar. Já 

para o MUNICÍPIO são a Isenção de todos os Encargos Sociais devidos aos demais 

empregados; Custos Menores de Produção; Oportunidade de Exercer a Responsabilidade 

Social; Contribuir para a Redução da Reincidência Criminal enquanto Agente de Inserção 

Social, colaboração com a segurança pública. O Gestor também explanou sobre o Projeto 

social que desenvolve com alguns detentos que realizam melhorias junto as escolase 

outras instituições de nossa região. Agradeceu a oportunidade de estar nesta Casa e torce 

para que o Município de Lacerdópolis faça a adesão ao convênio. Por fim o presidente 

parabeniza o Gestor Ronaldo e toda a sua equipe pelo trabalho realizado e agradece a 

disponibilidade de comparecer na Câmara para prestar esclarecimentos. Na sequência, 

iniciou-se a ordem do dia onde constou cinco 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”. Após a leitura o Presidente suspendeu os trabalhos 

e baixou os referidos projetos para as comissões competentes. Na sequência colocou em 

discussão os projetos acima indicados, e não havendo nada contra, foram colocados em 

votação, sendo aprovados por unanimidade. O 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”, foi baixado para as comissões competentes, colocado 

em discussão, e não havendo nada contra o mesmo, foi colocado em primeira votação, 

sendo aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei Municipal nº 042/2019 que, “Dispõe 

sobre as alterações na Lei Ordinária 2.046 de 02 de maio de 2016, e dá outras 

providências”, e o Projeto de Lei Municipal nº 043/2019 que, “Estima a Receita e fixa 

despesas do Município de Lacerdópolis para o exercício de 2020”. Após a leitura, o 

Presidente determinou que, tendo em vista a complexidade dos projetos, foram os 

mesmos deixados em estudo nas Comissões competentes. Ainda na ordem do dia constou 

uma indicação de autoria do vereador Paulo Henrique: A Indicação nº 048/2019, “Para 

que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras providencie a troca 

das grades de proteção ou parapeitos da ponte localizada na Linha São Roque”. Passada 

a palavra ao autor da indicação o mesmo cumprimenta o presidente e em seu nome todos 

os colegas, bem como todos aqui presentes, e defende sua indicação, postulando que já 

fez essa indicação em outra oportunidade, reiterando a mesma, nesta noite. Por se tratar 

de uma ponte em curva os parapeitos foram colocados por questão de segurança, e já 



passaram várias enxurradas, e com o passar do tempo os parapeitos se deterioraram, estão 

enferrujados, e sem pintura, então solicita a troca dos guarda corpos para atender a 

segurança de todos que por lá trafegam, e solicita a colaboração dos nobres colegas. Em 

seguida o presidente colocou a indicação em discussão e não havendo nada contra a 

mesma, foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.  Encerrada a ordem 

do dia passou-se a palavra livre onde fez uso o Vereador Paulo que agradece a 

disponibilidade do Sr.Ronaldo, em vir nesta Casa prestar esclarecimentos, atendendo 

assim a indicação feita em conjunto com o vereador Sergio, pois, conforme explanado 

nesta noite, a realização do convênio pelo Município só terá benefícios para a 

Administração, visando sempre por melhorias. Só o custo benefício comentado já é 

vantajoso. Comenta ainda, que na empresa em que trabalha havia o preconceito de que 

“costura” só as mulheres sabem fazer, e no decorrer do tempo verificou-se que os detentos 

fazem o trabalho com bastante competência, pois o trabalho que eles realizam na empresa 

é diferenciado. Salienta o fato de que o presídio de Joaçaba é bem estruturado, está sempre 

limpo e organizado, sendo que os próprios presos comentam que estar em Joaçaba é 

melhor. Fica o convite do Gestor para irmos visitar o presídio e espera que o Município 

faça o convênio, atendendo assim a indicação realizada. O Vereador Leonardo, 

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

sobre o projeto do orçamento que está em discussão nesta casa, pois provocou os alunos 

sobre a quantia que o Município arrecada durante o ano. É uma estimativa, pode dar um 

pouco mais, ou menos, mas normalmente gera o valor em torno de um milhão e cem mil 

reais, que o Município tem para gastar, sabendo que quinze por cento é obrigatório ser 

usado na Saúde, sendo que o Município, gasta quase vinte por cento, as vezes até um 

pouco mais.  E vinte e cinco por cento é obrigatório na Educação, sendo que o Município 

gasta quase trinta por cento, sendo que não considera gasto, mas sim, investimento. Fez 

tal introdução para falar sobre a extinção dos Municípios por conta do Pacto Federativo. 

O nosso sistema político é organizado como uma federação. Isso significa que o poder 

não é centralizado no governo federal, e que os estados e municípios possuem governo 

próprio e autonomia relativa nos assuntos locais. O Pacto Federativo foi estabelecido pela 

Constituição de 1988. De modo geral, é um conjunto de regras constitucionais que 

determinam as obrigações financeiras, as leis, a arrecadação de recursos e os campos 

de atuação da União, dos estados e dos Municípios. No início de novembro de 2019, o 

Senado recebeu um pacote de três propostas de Emenda à Constituição (PEC) que 

compõem o Plano Mais Brasil – a PEC do Pacto Federativo, a PEC Emergencial e a PEC 

dos Fundos Públicos. De acordo com a proposta, municípios de até cinco mil habitantes 

deverão comprovar, até dia 30 de junho de 2023, sua sustentabilidade financeira – ou seja, 

será necessário comprovar que a arrecadação de impostos corresponde no mínimo a 10% 

da receita total do município. Caso tais municípios não consigam comprovar sua 

sustentabilidade financeira, deverão ser incorporados a outros municípios maiores. De 

acordo com a equipe econômica responsável pela proposta, a medida seria necessária 

porque hoje o Brasil tem 1.200 municípios com população inferior a 5.000 habitantes que, 

em sua maioria, não arrecadam receitas próprias suficientes para custear a própria 

estrutura. E Lacerdópolis é um desses Municípios, tanto que o prefeito está em Brasília 

juntamente com alguns prefeitos da região, para tentar mobilizar, pois o projeto já está na 

Câmara dos Deputados, e se for aprovado vai para os senadores e se eles aprovarem, 

Lacerdópolis, já era. Para que Lacerdópolis não seja incorporada seria necessário que se 

aumentasse o IPTU em mil e quinhentos por cento. O ISS que é cobrado das empresas 

dois por cento, teria que ser aumentado em quinze a vinte por cento. E isso tudo é uma 

preocupação, pois não depende de nós, depende da votação de Brasília, por isso essa 

mobilização dos prefeitos, pois vários municípios da região não cumprem com os 
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requisitos determinados. Que são inclusive os Municípios que possuem a maior qualidade 

de vida, e com IDH mais alto, e mesmo assim, estamos correndo o risco de sermos 

extintos. Então convida a todos que participem das mobilizações que acontecerão, pois 

pretende continuar Lacerdopolitano, e acredita que todos qui presentes também. No 

entanto, se não for realizado nada, e ficarmos de braços cruzados a incorporação vai 

ocorrer. Entende que o erro de quem elaborou o projeto é não considerar o ICMS que 

trata de toda a produção do município, que é o que sustenta, e não entrou nesta 

contabilidade. Consideram apenas os recursos próprios, que no nosso Município não 

chega a dois por cento. Assim, se torna humanamente impossível se chegar aos dez por 

cento. Portanto, torce para que os critérios da incorporação sejam revistos, tendo em vista 

que Lacerdópolis não alcançará cinco mil habitantes até dois mil e vinte e três e não 

chegará a arrecadação de dez por cento. Lacerdópolis deixando de ser Município será um 

retrocesso de mais de cinquenta anos. Realmente com a extinção de municípios se terá 

uma economia de bilhões pois não se teriam os gastos com a Administração, no entanto 

terá um problema social muito grande. Então, pede aos jovens aqui presentes que se 

mobilizem contra a incorporação dos Municípios que mesmo não tendo a arrecadação 

determinada, conseguem se sustentar, são autosuficientes, como é o caso de Lacerdópolis, 

pois trata-se de uma mobilização política junto aos nossos deputados Federais e nossos 

Senadores, para garantir a existência de Lacerdópolis, inclusive usando as redes sociais 

que possuem muita força. O Vereador Carlos cumprimenta o presidente e os demais 

colegas, bem como todos os presentes e gostaria de registrar a perda do engenheiro 

agrônomo que trabalhou em nosso Município, Sr.Luiz Carlos Coelho, que sempre se 

envolveu no esporte a nível regional, então registra o seu falecimento, desejando 

condelências a família e aos amigos. Também comenta sobre o pedido do vereador Paulo 

sobre as câmeras de vigilância, e alega que está demorando muito para acontecer. A rua 

que dá acesso a sede do Benfica também não está concluída, e faz tempo que foi pedido. 

O município investiu pesado para fazer o serviço do rompedor, envolvendo custos altos 

para a Administração, e a população quer que a rua esteja em melhores condições, pois a 

rua foi aberta, e depois parou tudo. Então é necessário se dar prosseguimento a obra, pois 

foi realizado um investimento e a população quer o retorno disso, tornando aassim a via 

com melhores condições de trafegabilidade. Assim, solicita que as ações da 

Administração acontecem de forma mais rápida. O Vereador Nelso cumprimenta o 

presidente e os demais colegas, bem como todos os presentes, agradece em nome do Padre 

Marcos, o secretário de Saúde Edgar Brandini, os motoristas da secretaria de saúde, pois 

assim que o Padre precisa, eles fazem o pronto atendimento. Sendo que sempre são muito 

atenciosos, levam e trazem das consultas, e isso é motivo de orgulho para todos nós, pois 

sabemos que os outros municípios não fazem esse tipo de atendimento, então agradece a 

todos. Se alia as palavras do vereador Leonardo sobre a extinção do município e acredita 

que tenhamos apenas três chances, que são, duas usinas que vão sair aqui, que estão em 

tratativas de elaboração, e trazer empresas que são de fora, que se instalem aqui no nosso 

Município. Cita como exemplo o Sr.Nivaldo que tinha a empresa aqui e em 1983 a 

enchente derrubou o galpão dele. É uma indústria, que foi embora para Joaçaba, e como 

o vereador levou uma máquina na empresa para realizar o conserto, o Sr.Nivaldo 

comentou que deseja voltar para Lacerdópolis, pois o mesmo possui um baracão em 

Joaçaba que é muito baixo, e como ele faz comporta de usina, precisa erguer o baracão 

para poder tombar as comportas no muke. Então, solicitou junto ao vereador que sejam 

feitas as propostas, que ele voltaria a instalar sua empresa em nosso Município. Assim, 

comentou com a Administração, e acredita que ao invés de se esperar ele vir aqui, 

devemos nós irmos até ele e propormos a volta dele para Lacerdópolis, pois são cinco 

empresas prestadoras de serviços dentro da indústria dele, entender ser válida a investida. 



Em aparte o Vereador Carlos afirma, que como faz parte do conselho da indústria e 

comércio que vai explanar e cobrar uma posição do Cláudio que é o presidente, sobre o 

assunto colocado pelo vereador Nelso. Retomando a palavra o vereador Nelso concorda 

com o vereador Carlos acreditando que toda ajuda é bem-vinda para que essas empresas 

prestadoras de serviços venham para o nosso Município. O Vereador Sergio cumprimenta 

o presidente e os demais colegas, bem como todos os presentes, e comenta que no dia de 

hoje a Radio Capinzal está comemorando 39 anos de fundação e solicita que seja enviado 

um oficio de parabenização pela passagem desta data, pois já a mesma já prestou serviços 

para esta Casa, e na região do vereador a rádio é ouvida com bastante frequência. 

Agradece a participação do terceirão do Colégio Joaquim D’Agostini nas sessões da 

câmara durante todo este ano de 2019. E torce para que não seja a última sessão que eles 

participam, solicita que retornem sempre, como cidadãos ou como vereadores, pois a 

juventude só participa na obrigação de vir por causa da aula. Deseja a todos, que vão 

cursar uma faculdade, que façam aquilo que gostem, mesmo que tenham que fazer mais 

que uma tentativa, mas no final é certo que serão brindados com muito sucesso. Por fim, 

o Vereador Fabiano comenta sobre a inscrição para as chapas que concorrerão para a 

mesa diretora de 2020, na próxima sessão. Convida todos a participarem da abertura do 

Natal que ocorrerrá amanhã dia 06 as 19h e 30min. no pátio da Igreja Matriz.  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 2172 

 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 19horas, 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 Sergio Antônio 

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

foi aprovada por unanimidade. Iniciou-se a ordem do dia onde constou quatro projetos. 

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”, foi colocado 

em discussão, e não havendo nada contra o mesmo, foi colocado em segunda votação, 

sendo aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei Municipal nº 042/2019 que, “Dispõe 

sobre as alterações na Lei Ordinária 2.046 de 02 de maio de 2016, e dá outras 

providências”, e o Projeto de Lei Municipal nº 043/2019 que, “Estima a Receita e fixa 

despesas do Município de Lacerdópolis para o exercício de 2020”, foram colocados em 

discussão, e não havendo nada contra os mesmos, foram votados e aprovados por 

unanimidade. Por fim, o Projeto de Lei Municipal nº 044/2019 que, “Autoriza a 

abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências”, Após 

a leitura o Presidente suspendeu os trabalhos e baixou o referido projeto para as comissões 

competentes. Na sequência colocou em discussão, e não havendo nada contra, foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia 

passou-se a palavra para o Secretário de Saúde, Sr.Edgar Brandini, que explanou sobre 

as ações que foram realizadas durante todo o ano de 2019, como também falou sobre a 



necessidade de se expandir o local físico do posto de saúde, pois não há a possibilidade 

de se colocar mais especialidades, tendo em vista o fato que hão há salas disponíveis. Que 

neste ano procuraram inovar, não só tratando a saúde, mas prevenindo-a, e para isso 

buscaram aplicar técnicas preventivas, e medicina alternativa, com prátias integrativas.  

Afirma ianda, que aredita não ser possível realizar a ampliação do prédio por questões 

ambientais e de segurança. Então, entende que seria mais fácil o Município adquirir o 

terreno e se fazer uma nova construção. Agradece o apoio que recebe desta Casa e deseja 

a todos um feliz natal e próspero ano novo. Em seguida procedeu-se a eleição da Mesa 

Diretora para o ano de 2020. O Presidente fez a leitura da única chapa apresentada: 

Presidente: Jovane Mantovani Dondel; Vice-Presidente: Sergio Antônio Calegari; 1º 

Secretário: Carlos Alberto Dall’Oglio, e 2º Secretário: Leocindo Miguel Bussacro. Na 

sequência procedeu-se a votação de forma secreta conforme o regimento. Em seguida o 

Presidente designou os vereadores Leonardo Antonelo e Paulo Henrique Da Cas para 

procederem a contagem dos votos, sendo escrutinados 9 (nove) votos favoráveis a chapa 

apresentada.  O Presidente desejou sucesso para a chapa eleita. Encerrada a ordem do dia 

passou-se a palavra livre quando fez uso o vereador Paulo cumprimenta o presidente e os 

demais colegas, bem como todos os presentes, e agradece o fim de mais um ano e deseja 

a todos um feliz natal e um próspero Ano Novo. Que o ano que vem seja muito produtivo 

e trabalhoso. Ano de eleição, e por tal motivo, que o Município não deixe de trabalhar 

por causa disso. Sabe que algumas coisas, não são permitidas, mas vai ficar na cobrança 

com o prefeito, então deseja que seja um ano bastante trabalhoso para todos, com muita 

saúde, que é o que importa, pois, o resto se empurra com a barriga como diz o ditado.  O 

vereador Leocindo, cumprimenta o presidente e os demais colegas, bem como todos os 

presentes, entende que se fizermos um balanço sobre este ano, o resultado é positivo, pois 

várias indicações feitas pelos vereadores foram realizadas, vários projetos foram 

concretizados. Então foi um ano bem proveitoso. Deseja a todos um feliz natal e um 

próspero ano novo. O vereador Leonardo, cumprimenta o presidente e os demais colegas, 

bem como todos os presentes, e em nome da Escola Joaquim D’ Agostini, e da professora 

Adriana, que é a responsável pelo projeto de visitação dos alunos nesta Casa, deseja 

agradecer pela oportunidade de participarem nas sessões, pois entende que é um 

aprendizado, e foi importante tanto para os alunos como para nós. Sendo que, para o ano 

que vem, pretendem dar continuidade ao projeto. Parabeniza a equipe do Beija-Flor, que 

se consagrou bicampeão do campeonato Master. Que faz parte da equipe, neste 

campeonato há seis anos, sendo que destes seis anos, nos dois primeiros foram a 

semifinal, no outro ano perderam a final, e em dois anos consecutivos a equipe se 

consagrou campeã. Isso demonstra a força que a comunidade tem, levantando mais um 

título. Assim, solicita que esta Casa envie um ofício parabenizando a equipe pela 

conquista. Agradece e parabeniza o vereador Fabiano, presidente desta Casa, pela 

condução dos trabalhos, pois o cargo de presidente requer uma dedicação de tempo maior, 

pois é uma grande responsabilidade. E lembra que quando o vereador assumiu, disse que 

estava inseguro, mas isso é normal para quem vai exercer o cargo pela primeira vez. 

Assim, parabeniza o colega pelo trabalho realizado, e pela paciência na condução dos 

mesmos, sendo que estende os cumprimentos para a mesa diretora também. Deseja a nova 

mesa diretora eleita nesta data, e que tomará posse no ano que vem, sucesso na condução 

dos trabalhos, que possa realizar um bom trabalho, mesmo sendo um ano eleitoral, mas 

acredita que esse fato não vai interferir nos trabalhos da Câmara e nem nos trabalhos do 

Executivo. Deseja a todos um Bom Natal e que no Ano que vem tenhamos um ano melhor 

ainda. Agradece ao Prefeito a concretização das indicações, e desde já solicita que as que 

não foram concretizadas o sejam no próximo ano. Acredita que de forma geral, a 

administração conseguiu fazer um bom trabalho durante este ano, e torce para que o 



próximo ano seja bem promissor, com bastante obras, e nós tenhamos todos muita saúde, 

e grandes realizações. O Vereador Carlos cumprimenta o presidente e os demais colegas, 

e faz um cumprimento especial para o secretário Edgar, que sempre atende seus pedidos, 

quando solicitado. Deseja a todos os vereadores e suas famílias um 2020 cheio de saúde, 

de alegria e paz. Com certeza devemos manter a cabeça erguida, pois vontade de trabalhar 

todo mundo têm, e assim, conseguimos nossos objetivos e sonhos. Lembrando que 

sempre que alguém possui sonhos, têm algo a conquistar. Esse é o seu desejo para o ano 

que inicia. Agradece a todos o ano que passou, e que 2020 seja um ano melhor para todos 

nós. A Vereadora Maria Elena cumprimenta o presidente e os demais colegas, bem como 

todos os presentes, parabeniza o secretário Edgar, pois é visível o bom trabalho que está 

realizando. E agradece o fato de que o secretário tenha vindo fazer a explanação sobre o 

trabalho realizado durante o ano. Acredita que está é uma boa prática, que deveria ser 

seguida por todos os secretários. Isso mantém o vereador sempre atualizado, pois as vezes 

não é possível acompanhar todos os trabalhos realizados. E é sempre bom poder repassar 

para a população a informação correta. Destaca que é visível a harmonia com que todos 

da saúde trabalham, pois comentou inclusive, com as agentes de saúde, que é um ambiente 

muito bom para se trabalhar, mesmo faltando espaço físico. É um ambiente acolhedor e 

o trabalho dos profissionais é excelente. Deseja que sempre possam inovar. Agradece a 

Neidler e a colega vereadora suplente Tatiane, pela formatura da faculdade do Idoso, pois 

foi um momento emocionante poder participar da comemoração, e ver os idosos 

recebendo o diploma de concussão do curso, foi muito bonito. O tabalho realizado pela 

Neidler e pela professora Tatiane, é um trabalho importante, pois trabalhar com o idoso 

exige dedicação, paciência, e bastante atenção. Fica feliz pela participação dos idosos nos 

projetos desenvolvidos, e acredita que quando o idoso participa destas atividades, se torna 

mais fácil de conviver e cuidar dos mesmos. Deseja a todos um Feliz Natal e um Feliz 

Ano Novo. E quando nós buscamos, alcançamos, então que busquemos paz, saúde, 

alegria, amor, e que tudo dê certo. Deseja ainda, sucesso a mesa diretora eleita nesta 

oportunidade, para que façam um bom trabalho durante o ano de 2020. O Vereador Sergio 

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

que também esteve presente na formatura da terceira idade, e afirma que foi uma das 

formaturas que mais lhe emocionou. Era visível a emoção quando iam receber o diploma. 

Foi um momento muito gratificante. Salienta, o fato de que todos agradeceram a presença 

dos vereadores na solenidade, pois afirmaram que se sentiam prestigiados. Salienta o fato 

de que as professoras da UNOESC elogiaram o Município, pois foi uma ação pioneira, 

nem em cidades grandes aconteceu. Sendo que se inscreveram cinquenta alunos da 

melhor idade e se formaram quarenta e sete, e isso é raro de acontecer. Realmente, trazer 

o curso da faculdade para a terceira idade para Lacerdópolis, foi uma atitude inovadora 

da Administração. Assim, parabeniza a Administração. Aproveita a oportunidade para 

esclarecer a todos os vereadores e principalmente ao vereador Carlos, que, em virtude de 

o presidente mudar o horário da sessão, e de estar acompanhando seu pai no posto de 

saúde, que conta com noventa e três anos, e estava tomando soro, não pode se fazer 

presente na sessão em que o professor Alex e a professora Tatiane vieram até está casa 

prestar esclarecimentos sobre as escolinhas, e segundo informações, o vereador Carlos 

teria comentado, que foi o vereador Sergio que contou para o professor Alex da 

reclamação do vereador Carlos em sessão. Que, o professor Alex, comentou com o 

vereador Sergio, que o vereador Carlos teria afirmado que foi ele quem contou sobre a 

reclamação do colega. Esclarece que isso não é verdade. Que não faz esse tipo de coisa. 

Que não tem a intenção nenhuma de prejudicar o vereador Carlos, que mesmo sendo da 

oposição, já trabalharam juntos em prol do Município, inclusive com indicações feitas em 

conjunto com o vereador Paulo. Que foi chamado de fofoqueiro pelo colega, e por tal 



motivo quer esclarecer a situação, sendo que não falou nada sobre a sessão com o 

professor Alex.  Em aparte, o vereador Carlos, solicitou direito de resposta, e afirma ao 

colega, que tal afirmação não é verdadeira. Que em momento algum falou o nome do 

colega Sergio para o professor Alex. Que nunca falou que o colega Sergio, não estava 

presente na sessão por ter sido ele a contar para o professor sobre a reclamação do colega 

Carlos. Esclarece que quando foi conversar com o professor, apenas lhe disse que a 

informação que ele recebeu, não foi o que foi falado na sessão. Esta foi a única informação 

que conversou com o professor, que em nenhum momento falou sobre o colega Sergio. 

Ao retomar a palavra o Vereador Sergio, lembra ao colega que naquela oportunidade, 

reforçou as palavras do colega Carlos sobre o assunto das escolinhas, conforme consta 

em ata. Assim, não faria sentido que o vereador fosse contar o que ocorreu na sessão ao 

professor. Ao retomar a palavra o Vereador Carlos, lembra ao colega Sergio que fazem 

quatro legislaturas que estão trabalhando juntos nesta Casa, e que nunca tiveram nenhum 

problema dessa natureza, por isso afirma que não é verdade o ocorrido. Ao final, o 

vereador Sergio comenta que restou esclarecido, que os fatos acima não são verdadeiros. 

E deu-se por encerrado o assunto. Agradece a condução dos trabalhos desse ano, que 

apesar das tribulações deu tudo certo. Deseja um feliz Natal a todos, que no Natal seja 

todo dia, nascendo o menino Jesus dentro do nosso coração. Que em cada manhã que 

levantamos, Jesus nasça em nossos corações, pois só assim poderemos enfrentar nossos 

problemas. A Vereadora Jovane cumprimenta o presidente e os demais colegas, bem 

como todos os presentes, agradece o apoio e a aprovação da sua chapa para a mesa 

diretora do próximo ano, e deseja a todos um feliz natal e um excelente ano novo. Por 

fim, o Vereador Fabiano comenta que esteve conversando com o prefeito sobre as 

câmeras de vigilância, então comunica a todos que a Administração possui o projeto 

pronto das câmeras de vigilância. Sendo que apenas não foi licitado ainda, porque foram 

diminuindo os valores das empresas prestadoras dos serviços. Informa ainda, que as 

câmeras que foram testadas não possuem uma boa resolução, não se conseguindo 

distinguir a placa dos veículos, nem o reconhecimento facial, e por tal motivo não foi 

realizada a instalação das mesmas. Aproveita a oportunidade da presença do secretário 

Edgar e faz a indicação para que o prefeito veja a possibilidade de se comprar o terreno 

ao lado do posto de saúde, que no momento, encontra-se vazio, para que se possa fazer a 

ampliação do posto, para e fazer o atendimento da população conforme explanado pelo 

secretário nesta oportunidade. Informa a todos que a receita líquida da prefeitura até o 

mês de novembro de 2019 foi de R$ 14.221.361,92 (quatorze milhões, duzentos e vinte e 

um mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos). Sendo que o valor 

devido de repasse para a Câmara Municipal de janeiro até novembro de 2019 foi de R$ 

995.495,33 (novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e 

trinta e três centavos). Assim, foram repassados da Câmara Municipal para a Prefeitura 

neste ano de 2019 o valor correspondente à R$ 623.761,54 (seiscentos e vinte e três mil, 

setecentos e sessenta e um reais, e cinquenta e quatro centavos). Valor este devolvido 

para o Executivo Municipal em 30 de novembro de 2019. Agradece aos vereadores a 

ajuda recebida durante todo o ano, pela colaboração e a paciência com os erros cometidos, 

pelos quais pede desculpas. Sendo que foi um ano de muito aprendizado. Parabeniza a 

mesa diretora eleita nesta oportunidade e deseja sucesso no ano de 2020, para que façam 

um bom trabalho. Deseja a todos um feliz natal e um prospero ano novo. 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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