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No dia seis de julho de dois mil e vinte, às dezenove horas, nas dependências da
Câmara Municipal, reuniram-se os Vereadores sob a Presidência do Vereador
Leandro Simões de Lima, que após saudar aos presentes, e ao público que
acompanha pelo Facebook, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Ari Vieira
Simões a confirmação de quórum regimental. Com a confirmação da presença de
nove vereadores, o Presidente declarou aberta a décima quinta Sessão Ordinária.
Em ato contínuo o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Ari Vieira Simões para
proceder a acolhida da presente Sessão. Em seguida o Senhor Presidente pediu ao
Primeiro Secretário Ari Vieira Simões que fizesse a leitura da Ata n° 016/2020, da
Sessão Ordinária realizada no dia trinta de junho, de dois mil e vinte. Após a leitura,
a Ata foi aprovada com nove votos favoráveis. Dando continuidade o Presidente
solicitou ao Primeiro Secretário a leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS E
EXPEDIDOS. O Secretário deu conhecimento dos seguintes expedientes:
EXPEDIENTES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: Mensagem n°022/2020,
encaminhando para apreciação desta casa legislativa, o projeto de lei n°020/2020 de
03 de julho de 2020 o qual, “AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, TRABALHO E RENDA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Mensagem n°023/2020, encaminhando para apreciação dessa
casa legislativa, o projeto de lei n° 021/2020 de 03 de julho de 2020 o qual,
“AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. EXPEDIENTES ENCAMINHADOS PELA PRESIDÊNCIA:
Ofício 047/2020 encaminhado ao Executivo indicação 023/2020 formulada pelos
Vereadores Gilvani Carneiro e Antônio Carlos Magrin. EXPEDIENTE
ENCAMINHADO PELOS VEREADORES: Ofício nº 049/CMMC/2020 encaminhado
aos senhores Maicon Duffecky, Marlon Duffecky e Adriano Gonçalves do Nascimento.
ORDEM DO DIA: Abrindo a ordem do dia o senhor Presidente solicitou ao primeiro
secretário que anunciasse a pauta da presente sessão. O primeiro secretário
anunciou a seguinte matéria: Projeto de Lei n° 020/2020 de 03 de julho de 2020 O
qual, “AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL, TRABALHO E RENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Projeto de lei n° 021/2020 de 03 de julho de 2020 o qual, “AUTORIZA A ABERTURA
DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Em ato contínuo o
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senhor Presidente solicitou ao Relator da Comissão de Finanças e Orçamento para
que anunciasse o Parecer e decisão da Comissão com relação ao Projeto de Lei
Ordinária nº 020/2020. Após a leitura do parecer o Presidente abriu espaço para
discussão de Projeto nº 020/2020, em seguida colocou para votação, sendo aprovado
por unanimidade. Dando continuidade o Presidente solicitou ao Relator da Comissão
de Finanças e Orçamento para que anunciasse o parecer e decisão da Comissão
com relação ao projeto de Lei Ordinária nº 021/2020. Em seguida o presidente abriu
espaço para discussão do projeto e logo após colocou para votação, sendo aprovado
por unanimidade. Dando continuidade o senhor Presidente solicitou ao primeiro
secretário para que apresentasse a pauta para as próximas sessões. O secretário
anunciou que não há registro de matéria. PALAVRA LIVRE: Em observância a ordem
de sorteio a palavra foi concedida ao vereador Edison Luís Ribeiro o qual
cumprimentou os vereadores, assessores, e ao público que prestigia pelas redes
sociais, iniciou falando sobre o projeto nº 020/2020 que foi aprovado, dizendo que vai
atender toda população atingida pelo ciclone Bomba, que aconteceu nessa última
terça-feira (30) e deixou várias famílias sem coberturas nas suas residências, e que
este valor de R$ 104.000 reais será destinada para essas pessoas que tiveram
prejuízos. Outro projeto que veio com urgência que se trata da Abertura de Créditos
no valor de R$ 300.000 reais, emenda de 2018 do ex-deputado Mauro Mariani que
será feita a compra da escavadeira hidráulica, sendo inédito para o município, disse
que foi favorável aos dois projetos que são muito importante. Continuou dizendo que
recebeu a visita de uma senhora na câmara de vereadores, a qual entregou várias
assinaturas pedindo o retorno do transporte coletivo “Vai e Vem” para o interior, pois
estão com dificuldades para se deslocar para a cidade, e que esse vereador vai
encaminhar um ofício para o prefeito e espera que o prefeito olhe com carinho para
essas pessoas. Parabenizou os empresários que cederam seus funcionários para
ajudar na retirada das árvores facilitando o trabalho da CELESC nas localidade de
Aterrado Alto, Bom Retiro e Residência Fuck e citou alguns empresários: Maicon
Duffecky, Adriano Gonçalves do Nascimento e Marlon Duffecky e outras pessoas que
também se disponibilizaram para ajudar na desobstrução dessas árvores para voltar
a energia o quanto antes nessas localidades, pois estão perdendo alimentos pela
falta de luz, e pede desculpas se esqueceu de algumas pessoas que talvez não tenha
citado como Aloir Fuck, Juliano Chagas, Edoni Rodrigues Duffecky, Luíz Roscamp e
Toni dos Santos. Continuando disse que este vereador e os vereadores Antônio e
Heverton receberam um ofício do senador Dário Berger com o recurso no valor de
R$ 100.000 reais para o hospital Padre Clemente Kampmann destinado ao combate
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e prevenção do COVID19, para a compra de medicamentos, suprimentos, insumos e
produtos hospitalares, para atendimento adequado aos pacientes. Recurso este que
vai ser disponibilizado para o município no Fundo Estadual de Saúde que deverá
posteriormente ser transferido para a entidade, e agora compete os responsáveis do
executivo ficarem atentos para não perder esse valor. Continuando disse que quer
deixar claro e prestar contas do partido MDB a toda a população castelense, sem
politicagem e perseguição, citou todos os recursos que arrecadaram em dois anos,
sendo em 2019 R$ 90.000 reais, custeio para a saúde da deputada Carmem Zanotto,
R$100.000 reais na compra de três veículos do deputado Romildo Titon, e esse ano
de 2020 custeio R$ 50.000 reais para a saúde da deputada Carmem Zanoto, 100.000
reais para as academias e mais R$ 300.000 reais do ex-deputado Mauro Mariani para
a compra da escavadeira hidráulica, R$150.000 reais do deputado Valdir Cobalchini
do MDB para revitalizar a vargem do Rio Canoinhas, e uma SPIN do deputado
Rodrigo Minotto, totalizando quase 1 milhão de reais em dois anos. Disse que a
bancada MDB sempre está correndo atrás, solicitando recursos e não fazendo
politicagem, seria fácil travar todas as emendas, mas que não é do feitio do partido,
mesmo sendo oposição pensam no município e não no partido. Desejou a todos boa
noite e uma ótima semana. Pela ordem do sorteio palavra foi passada ao vereador
Ari Vieira Simões, que cumprimentou os nobres vereadores, assessores, e ao
visitante que se encontra nessa casa no dia de hoje o secretário de administração,
iniciou seu discurso deixando sua solidariedade a todos os munícipes que foram
acometidos pelo ciclone Bomba, que por onde passou deixou rastros de destruição.
Parabenizou o trabalho da prefeitura, defesa civil que está empenhada em socorrer
essas famílias que perderam partes das suas casas e alimentos. Continuando disse
que não é fácil para quem perde seus bens materiais, que tanto lutam para conseguir,
mas que o povo do município é trabalhador e com fé, coragem e esperança irão
reconstruir essas perdas. Pediu a Deus que estenda as mãos sobre o município para
que não venha ser acometido por novas tempestades e que nos proteja. Finalizou
deixando seu abraço de consolo para essas famílias que tiveram perdas, e
aconselhou para levantar a cabeça, e continuar a caminhada sem perder a esperança
de que dias melhores virão. Desejou a todos uma boa noite e boa semana. Pela
ordem do sorteio a palavra foi concedida ao vereador Gilvani Carneiro que
cumprimentou o presidente, aos nobres vereadores, assessores e todos que
acompanham pelas redes sociais, agradeceu a Deus pela oportunidade de mais um
dia de trabalho. Iniciou seu discurso sensibilizado pelo vendaval que aconteceu no
município, nas cidades vizinhas e no Estado inteiro, e agradeceu as pessoas do
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município, a equipe da garagem, Assistência Social que se empenharam em ajudar
de uma forma ou de outra para diminuir o sofrimento dessas famílias. Continuou disse
que teve doze solicitações de comunidades que estavam sem energia elétrica, e oito
já foram regularizadas, e faz um alerta, que o problema da falta de luz não está só no
local, às vezes é preciso passar por outros locais até chegar naquele determinado
que está sem energia, ressaltando que procurou a CELESC e foi informado que tem
trezentas equipes envolvidas, mil e duzentos funcionários e ainda os terceirizados,
sem contar com a prefeitura que arregaçou as mangas e trabalharam até a
madrugada, e mesmo assim algumas pessoas se politizam questionando, porque
aquela comunidade tem luz e a nossa não? Dizendo que se dependesse desse
vereador e dos vereadores tinham resolvido no mesmo dia. Ressaltou que algumas
famílias estão usando recursos próprios, pois não dá para esperar a defesa civil
chegar, e ainda existe a dificuldade de chegar na loja e não ter quantidade de
materiais para os reparos. Parabenizou todo o povo castelense que se empenharam
e se sensibilizaram uns com os outros, ajudando-se, demonstrando que o povo é
fantástico e herói, dizendo que esse vereador fez sua parte, e com certeza se cada
um fazer a sua vai fazer a diferença. Finalizou pedindo a Deus força e coragem e que
não se concretize a previsão do tempo dessa semana que é para acontecer outro
ciclone. Desejou a todos boa noite e uma boa semana. Com a palavra o vereador
Leandro Simões de Lima, cumprimentou os nobres vereadores, assessores, ao
secretário de administração que acompanha essa sessão e todos que estão
acompanhando pelo Facebook. Iniciou parabenizando a prefeitura pela iniciativa de
entrar com recursos próprios para socorrer as famílias atingidas pelo ciclone, sendo
de grande importância, indiferente de onde vem esse dinheiro nesse momento, mas
o importante é dar respaldo para a população. Continuou dizendo para o povo que
tenham força e fé, que não devem desanimar, apesar dos prejuízos que tiveram, o
importante é que dentro do município não teve nenhuma morte, e o nosso povo é
trabalhador, corre atrás e conquista novamente os bens materiais. Parabenizou a
comissão dessa casa por analisar esses projetos que são de grande valia e será
investido nesse momento de socorro ao povo. Pediu para a população ter um pouco
mais de paciência, pois a CELESC está trabalhando e torce que tudo se regularize o
mais rápido possível, sendo uma situação caótica não só no município, mas em todo
estado de Santa Catarina. Agradeceu a Deus pela missão cumprida, agradeceu pela
presença de todos e desejou uma boa noite e uma boa semana. Convocou os
membros das Comissões para analisar e discutir os projetos do executivo, nesta
quarta-feira dia oito às 09h:30, nas dependências da câmara. Convidou os
4

ATA 0018/2020
Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Monte Castelo – SC 14ª Legislatura.

vereadores para a próxima Sessão Ordinária que será realizada no dia treze de julho
de dois mil e vinte no horário regimental. A presente Ata foi registrada nos termos do
Artigo 125 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o conteúdo integral de
áudio, desta Sessão, encontra-se gravado e arquivado em mídia digital, podendo ser
disponibilizado em PEN DRIVE, mediante requerimento do interessado. Para constar
foi lavrada a presente ata pela Sr.ª Marli Langaro Rodrigues Carvalho, Assessora
Parlamentar da Casa, que após lida e aprovada segue assinada pelos Vereadores
presentes.
Presidente – Leandro Simões de Lima____________________________________
Vice-Presidente – Joélcio Bueno_________________________________________
1º Secretário – Ari Vieira Simões_________________________________________
2º Secretário – Antônio Carlos Magrin_____________________________________
Vereador – Gilvani Carneiro_____________________________________________
Vereador –Saul Frederico ______________________________________________
Vereador – Heverton J.C.S. França_______________________________________
Vereador – Samuel Martins de Souza_____________________________________
Vereador – Edison Luis Ribeiro__________________________________________
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