ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA LEGISLATIVA DE 2020 DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS/SC, REALIZADA EM 08.06.2020. Presidente:
SÉRGIO FREITAS, e Secretaria dos Titulares. – Ao oitavo dia do Mês de Junho
de 2020, às dezenove horas, através de reunião online, reuniram-se os
Vereadores da Câmara Municipal de Anitápolis, sob a Presidência do Vereador
Sérgio Freitas e Secretaria dos titulares. Pela lista de presença, verificou-se o
comparecimento dos Vereadores: Adair Pessoa, Antônio Gerônimo, Celso
Vandressen, Fábio Pereira, Lucas Antônio David, Lucas Santos Ribeiro, Salésio
Effting, Sérgio Freitas e Silvionei Fortcamp. O Senhor Presidente cumprimentou
os presentes, e deu por aberto os trabalhos, agradeceu a presença de todos, e
Em seguida, solicitou então que o 1º Secretário, vereador Silvionei Fortcamp,
fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária realizada em 01/06/2020. Após a
leitura, a ata foi colocada em discussão, onde alguns vereadores solicitaram
algumas modificações e posteriormente em votação, a qual foi aprovada por
todos os vereadores presentes.
Após a explanação, passou-se ao Expediente. – Leitura das Correspondências
Recebidas: Ofício nº 054/2020 – Executivo Municipal. Correspondências
Expedidas: Ofício nº 011/2020 – Executivo Municipal. Passou-se então a Ordem
do Dia: Projeto de Lei n°012/2020 – “Altera a Lei n°616/2005, que disciplina a
admissão de pessoal em caráter temporário sob o regime administrativo especial,
no âmbito da Administração Direta Municipal e dá outras providencias.” Na
sequencia o Presidente repassou o Projeto de Lei n°012/2020 para a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei n°013/2020 – “Institui o
rodizio obrigatório para realização de serviços particulares prestados com
veículos e equipamentos rodoviários do Município (lei n°873/2015), e dá outras
providencias.” Após a leitura do Projeto o Presidente também repassou o Projeto
de Lei n°013/2020 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Após
passar explanação dos Projetos, o vereador Fábio Pereira, membro da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final solicita o Parecer Jurídico dando
constitucionalidade aos Projetos de Lei n° 012 e 013/2020. Apresentação do
Requerimento n° 014/2020 – Lucas Santos Ribeiro e Requerimentos n° 016 e
017/2020 – Salésio Effting e Antônio Gerônimo. Após a leitura dos requerimentos,
o Presidente colocou os respectivos em discussão e posteriormente em votação,
os quais foram aprovados por todos os Vereadores presentes na reunião.
Tendo em vista que não havia mais nada a discutir na ordem do dia, passou-se
aos pronunciamentos, onde se iniciaram com o PSDB, no qual fez uso da palavra
o Vereador Celso Vandressen, onde cumprimentou a todos e iniciou seu
pronunciamento comentando sobre a situação das estradas, pra finalizar deu seu
parecer quanto aos Projetos de Lei n°012 e 013/2020. Logo após pelo MDB, o
Vereador Salésio Effting fez uso da palavra, cumprimentando a todos, iniciou seu
pronunciamento também comentando sobre os Projetos de Lei n°012 e 013/2020;
comentou sobre a situação das estradas em relação a maior seca dos últimos
anos; finalizando comentou sobre os requerimentos de sua autoria e do Vereador
Antônio Gerônimo. Logo após o Vereador Antônio Gerônimo fez uso da palavra
pelo MDB, cumprimentou a todos e comentou sobre a extinção do partido PL no
Município de Anitápolis; também comentou sobre o Projeto de Lei nº 013/2020 de
sua autoria. Na sequencia o Vereador Adair Pessoa, fez uso da palavra também
pelo MDB, onde cumprimentou a todos e iniciou seu pronunciamento comentando
sobre a educação do nosso município em meio a pandemia; parabenizou o
Senador Jorginho de Mello pelo dinheiro destinado ao nosso Hospital São

Sebastião; também parabenizou a Secretaria da Saúde do nosso município no
combate ao COVID-19; finalizando posicionou a favor da candidatura única em
Anitápolis. Logo após, o Vereador Silvionei Fortcamp, fez uso da palavra pelo PP,
onde cumprimentou a todos, iniciou seu pronunciamento comentando dos
Projetos de Lei n° 012 e 013/2020; comentou sobre a reforma da ponte na Rua
Ivo Silveira; reforçou a indicação de sua autoria sobre a iluminação da entrada da
nossa cidade; para finalizar ressaltou seu apoio à Candidatura Única. Na
sequência, o Vereador Fábio Pereira fez uso da palavra também pelo PP, onde
cumprimentou a todos; iniciou seu pronunciamento parabenizando a Secretaria de
Educação e todos professores pelo empenho nas aulas virtuais; também
parabenizou a Secretaria de Saúde; deixou um agradecimento ao ex-secretário
de Obras, o Sr. Ricardo pelo ótimo trabalho feito ao Município; finalizando deu seu
parecer sobre os Projetos de Lei n°012 e 013/2020. Na sequência fez uso da
palavra o Vereador Lucas David pelo PSD; cumprimentou a todos, iniciou seu
pronunciamento comentando sobre o Projeto de Lei n°013/2020 e supostas
adequações a serem feitas no projeto; também comentou sobre a Candidatura
Única; falou sobre o provável retorno das aulas; pra finalizar também comentou
sobre as estradas do Município. Na sequência, o Vereador Lucas Santos Ribeiro
fez uso da palavra também pelo PSD, onde cumprimentou a todos; iniciou seu
pronunciamento comentando sobre os requerimentos de sua autoria; comentou
sobre a necessidade da transparência nos sites do Município e sua atualização;
também comentou sobre a reforma da ponte da Rua Ivo Silveira; comentou sobre
os serviços prestados pela Secretaria de Agricultura; parabenizou todo o trabalho
feito pela Assistência Social, CRAS e enfermeiros; pra finalizar solicitou ainda
informações ao Secretário de Saúde quanto a repasse ao programa de combate
ao COVID-19. Logo após o Vereador Sérgio Freitas fez uso da palavra pelo MDB,
onde cumprimentou a todos e iniciou seu pronunciamento comentando sobre a
SC-108 que liga Anitápolis a Santa Rosa de Lima; comentou ainda que na quartafeira (10/06/2020) estará indo a Assembleia Legislativa conversar com o
Deputado Cobalchini para intervir na SC-108; também parabenizou a Secretaria
de Educação e os Professores pela dedicação nas aulas virtuais; comentou sobre
os Projetos de Lei n°012 e 013/2020; reforçou o seu apoio à Candidatura Única.
Sem mais nada a tratar o Presidente convidou a população e os Vereadores para
a próxima Sessão Ordinária a se realizar no dia 15 de junho de 2020, às 19 horas.
Assim sendo, o Presidente deu a sessão por encerrada, em nome de Deus.
Anitápolis (SC), 08 de junho de 2020.

