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Ao décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 19:00 

(dezenove) horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores, reuniram–se 

em sessão ordinária virtual, sob a presidência do vereador Nelso Antônio Dall’Orsoletta, 

os senhores vereadores: Sergio Antônio Calegari, Fabiano Miqueloto, Adhemar 

Alexandre Dondel, Modesto Da Cas, Juventino José Savaris Júnior, Gerveson Antonio 

Cadore, Damiana Didomenico, e Maria Elena Prando Trevisan. Pedindo a proteção de 

Deus, o Presidente deu as boas-vindas a todos os colegas vereadores. Dispensa a leitura 

da ata da sessão anterior, pois a mesma foi disponibilizada por WhatsApp. O Presidente 

colocou a ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Iniciando a 

ordem do dia contamos com a participação do Assessor Jurídico do Município de 

Lacerdópolis Dr. Fabio, que atendeu a solicitação do Presidente para tecer alguns 

esclarecimentos a respeito da cobrança do comércio local para a redução dos impostos 

cobrados, devido a quarentena, e a determinação de lockdown aos finais de semana. O 

Dr. Fabio inicia cumprimentado o Presidente e os demais colegas vereadores, falando 

sobre o questionamento de uma eventual ajuda, o posicionamento do Município se divide 

em Jurídica e Tributária. Nos dias atuais a atividade empresarial que incide o ISS (imposto 

sobre serviço), imposto que posteriormente ao IPTU, é nosso “carro chefe”, a alíquota é 

de 3% (três por cento), estamos na porcentagem mínima. Os proprietários de empresas 

do Município pagam anualmente os alvarás de funcionamento e alvarás sanitários que 

funcionam a partir de cada atividade. Sendo a menor taxa do setor de tributação de R$ 

69,04 (sessenta e nove reais e quatro centavos), e a maior de R$ 552,32 (quinhentos e 

cinquenta e dois e trinta e dois centavos). No alvará sanitário o valor mínimo permanece 

o mesmo, e o máximo de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais). Dessa forma nossas 

taxas de arrecadação estão no valor mínimo que pode ser cobrado. A realidade de nosso 

Município é essa. E essas taxas são para custear os gastos com a parte administrativa para 

com as empresas, sendo que atualmente nosso sistema é insuficiente. A respeito da parte 

Jurídica temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde há uma grande quantidade de 

obrigações e metas, para o gestor público, para investir o dinheiro público. Como nossa 

porcentagem já é baixa, caso venha algum projeto para abaixar mais ainda pode ser 

considerado como um paraíso fiscal, ficando assim difícil achar alguma alternativa do 

Município auxiliar o empresário dessa forma. Do mesmo modo que o Município tem uma 

baixa população fica difícil fazer alguma alteração em questão dos tributos. O Presidente 

agradece a presença do assessor jurídico e abre espaço para as perguntas dos colegas. 

Dando seqüência a Ordem do Dia, temos um Projeto de Lei nº 006, de 16 de março de 

2021, que autoriza o Poder Executivo, a firmar convênio com a Associação Pais e Amigos 

dos Autistas de Capinzal (AMA), e de outras providencias. Dispensada a leitura, coloca 

o mesmo em discussão, posteriormente, em votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Consta na pauta ainda o Projeto de Lei Ordinária nº 007, de 15 de março de 2021, que 

dispõe sobre reestruturação do conselho municipal, acompanhamento de controle social 

do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, e de valorização dos 

profissionais de educação, em conformidade com o artigo  2012-A, da Constituição 

Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020,  

 

 

 

 



que por sua complexidade foi determinado pelo presidente que permaneça em estudo. 

Consta ainda na Ordem do dia a Indicação nº 004/2021, de autoria do Vereador Sérgio 

Calegari, “Para que o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Assistência 

Social, providencie um estudo para indicar o número de famílias em situação de 

vulnerabilidade econômica residentes em nosso Município, com o intuito de que se 

realize a aquisição de caixas d’águas às mesmas. Passada a palavra para o vereador para 

que faça a defesa de sua indicação, o Vereador cumprimenta o Presidente e os demais 

colegas, e todos os presentes, explica que com as constantes faltas de água na cidade, para 

quem tem o reservatório é uma segurança, no entanto, para as famílias que não possuem 

condições de adquirir um reservatório, é um grande transtorno. Assim, para que não 

fiquem sem água, solicita que através do CRAS seja informado quem tem necessidade de 

adquirir uma caixa d’agua, e não tenho condições financeiras para isso, receba uma, de 

forma gratuita por intermédio da Prefeitura. Minimizando assim, o problema dessas faltas 

de água. A Indicação nº 004/2021, foi colocada em discussão, e posteriormente em 

votação, sendo aprovada pela maioria. Ainda na Ordem do dia, temos um requerimento 

de autoria da Bancada do PP, que solicita o apoio do Presidente e dos demais colegas 

Vereadores, para a realização de uma reunião presencial juntamente com a Diretora-

Presidente da CASAN, a Sra. Roberta Maas dos Anjos, com o objetivo de reivindicar 

soluções para a recorrente falta de água no Município. Passada a palavra ao líder da 

bancada do PP para fazer a defesa do requerimento, o Vereador Modesto, cumprimenta o 

Presidente e os demais colegas vereadores, bem como todos os presentes. Afirma que é 

necessária essa reunião para definir o que falta para que essa tubulação de água de 

Lacerdópolis seja refeita, tendo em vista que a falta de água no Município é freqüente. 

Por tal motivo, entende ser necessária a disponibilidade de uma condução que nos 

desloque até Florianópolis, para que seja feita a reunião com a diretoria da CASAN. 

Salienta ainda, que o Deputado Altair Silva se propôs a acompanhar a referida reunião. O 

Presidente coloca o requerimento em discussão, e posteriormente, em votação, sendo 

aprovado pela maioria. Não havendo mais nada na ordem do dia, passa-se a Palavra Livre. 

O Vereador Modesto da Cas comenta a respeito da rodoviária municipal, a qual deveria 

reabrir, para que não fique abandonada e sem sua manutenção. O Vereador Juventino 

Savaris inicia cumprimentado ao Presidente e aos demais colegas vereadores, e ressalta o 

serviço prestado pela CASAN, sendo que há algum tempo as constantes faltas de água 

vêm ocorrendo, por isso a reunião com a presidente da CASAN de Florianópolis para que 

sejam explicadas quais as intenções com o nosso Município. Reforça a ideia de reabrir a 

rodoviária sendo de extrema importância para nosso Município. A Vereadora Maria Elena 

inicia cumprimentando ao Presidente, e os demais colegas vereadores, e fala a respeito 

das últimas camisetas entregues pelo Dia da Mulher. Parabeniza a iniciativa da 

Administração. Salienta os serviços realizado pela Secretaria de Obras, que se mostram 

contínuas as reparações das estradas do interior, algo de extrema importância, devido ao 

grande fluxo de caminhões por essas estradas. A respeito da Secretaria da Agricultura 

também é visível o grande comprometimento da equipe com a produção de silagem nessa 

época do ano. O Vereador Sergio Calegari, fala a respeito da crise no comércio, entende 

que é reflexo da agricultura que está tendo prejuízo devido aos acontecimentos, e uma 

forma de alavancar o comércio é alavancando a agricultura. Sobre o assunto da constante 

falta de água, hoje temos o aqüífero, e devido à grande demanda de água,  

 

 

 

 



nossa bomba de água se mostrou insuficiente, e por tal motivo será trocada. Assim, nos 

apresentou hoje sua indicação, para que todos os moradores possam ter um recurso para 

armazenar água em suas moradias quando acontece algum imprevisto com os 

encanamentos. A respeito da indicação da Bancada do PP, é aconselhado que tragam o 

representante para nosso Município, devido que agora é uma época de grande risco para 

que se saia em uma condução para uma cidade grande como Florianópolis, tendo em vista 

a pandemia gerada pela COVID-19, sendo que muitos de nós temos familiares de risco. 

Parabeniza os moradores do Município de Lacerdópolis, devido à baixa quantidade de 

pessoas infectadas pelo vírus, graças ao capricho do nosso povo que está levando as 

mediadas preventivas com toda seriedade. A Vereadora Damiana Didomenico, reforça o 

pedido contido no oficio de seu partido, devido que a CASAN deixa a desejar a respeito 

de seus serviços prestados. Pretendem a partir disso, ir em busca de respostas para os 

eventos ocorridos como a falta freqüente de água. O Vereador Fabiano Miqueloto, inicia 

cumprimentando o Presidente e demais vereadores, e repassa algumas informações a 

respeito dos serviços de saúde de nosso Município durante essa pandemia, que está 

voltando aos poucos os serviços que haviam parado devido à pandemia. Repassa a tabela 

das vacinas recebidas e aplicadas em nosso Município, no dia 19/01/2021 foram recebidas 

16 doses para os trabalhadores da linha de frente da saúde, no dia 01/02/2021, foram 

recebidas 10 doses para os trabalhadores de linha de frente, e 26 doses para segunda dose, 

09/02/2021 foram recebidas 20 doses para a primeira dose dos idosos, no dia 26/02/2021 

foram recebidas 60 doses primárias e 20 doses secundárias para os idosos, no dia 

05/03/2021 foi recebido 20 doses primárias e no dia 12/03/2021 veio mais 40 doses para 

os idosos, sendo vacinado até agora 166 pessoas. Essa semana terá também a contratação 

da Fonoaudióloga, através do processo seletivo. Reforça os cuidados que temos que ter 

devido a essa época de quarentena. Por fim, o Presidente finaliza falando sobre seu 

indignamento a respeito das reclamações com as faltas de água envolvendo os vereadores 

municipais, que tal problema não pode ser resolvido pelos mesmos, mas sim pode ser 

levado através deles, e buscar o órgão responsável para que seja resolvido. Entende as 

reclamações do povo, mas salienta que todos estão fazendo o possível para a questão ser 

resolvida. Lembra a todos que o vereador não tem autoridade para determinar ações na 

companhia de água, mas que a Administração Pública está cobrando diariamente dos 

responsáveis uma solução para o problema. Agradece a presença de todos, e convoca 

todos os vereadores presentes para participarem da próxima sessão no dia 23.03.2021, as 

19horas. Nada mais havendo a tratar o Presidente mandou que se lavrasse a presente ata 

que uma vez aprovada vai pelos presentes assinada.  
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