“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 10ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 15 de março de 2018. Aos quinze
dias do mês de março, do ano de dois mil e dezoito, às dezesete horas, em São
Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, nas dependências da Câmara Municipal,
sita à Rua Vigando Kock, 69. Presentes a totalidade dos senhores vereadores.
Reuniu-se a Câmara Municipal, em sessão ordinária, sob a presidência do
Vereador Edimar Geraldo Salomon, secretariada pelo Vereador Jairson Sabino.
Havendo quórum legal, em nome de Deus foi aberta a Sessão. Feita à leitura do
Artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo César Augusto Accorsi de
Godoy. ATA: Discutida e aprovada à ata da 9ª reunião ordinária deste segundo
ano legislativo da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício
080/2018 do Executivo Municipal, encaminhando os Projetos de Lei 116, 117 e
118/2018, a seguir discriminados: Projeto de Lei 116, Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente do Município; Projeto de Lei 117,
Autoriza concessão de outorga onerosa; Projeto de Lei 118, Autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município; Veto 002/2018
ao Projeto Legislativo 034/2017; Ofício 078, informando a promulgação de Leis;
Ofício 079, devolvendo exemplar de livro; Ofício 082, acusando o recebimento de
Indicações; Ofício 083, em resposta ao Requerimento de Informação 074; Ofício
084, em resposta ao Requerimento de Informação 076; Ofício 085, em resposta ao
Requerimento de Informação 075; Ofício 086, em resposta ao Requerimento de
Informação 073; Ofício 091, em resposta ao Requerimento de Informação 071;.
Ofício 092, em resposta ao Requerimento de Informação 080; Projeto Legislativo
048 do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, denomina José Witcoski servidão
de passagem do Município; Projeto Legislativo 049 do vereador Edimar Geraldo
Salomon, denomina Amandio Radol, Rua do Município; Moção 075 do vereador
Daguimar Nogueira; Requerimento 079 do vereador Edimar Geraldo Salomon,
propondo Tribuna Popular Livre para o dia 09 de abril; Requerimento 080 do
vereador Daguimar Nogueira, propondo Tribuna Popular Livre para o dia 02 de
abril; Indicações 1152, 1155, 1156, 1157 e 1158 do vereador Daguimar Nogueira;
Indicações 1153 e 1154 do vereador Nivaldo Bogo; Ofício da suplente de vereador
Nilva Marli Larsen Holz, apresentando declínio para assumir uma cadeira no
legislativo; Ofício 037 do Deputado Estadual Rodrigo Minotto; Ofício 0052 do
Deputado Estadual Aldo Schneider, Requerimento de solicitação de Certificado de
Regularidade da Sociedade Desportiva Guarani e da Associação São Bento de
Tae-kwon-do. Correspondência Expedida: Os ofícios expedidos constam da
pauta, que é parte integrante da presente Ata. ORDEM DO DIA: Dentro da ordem
do dia, o senhor presidente, encaminhou para as Comissões Técnicas, os Projetos
de Lei 116, 117 e 118 do Executivo Municipal, bem como os Projetos Legislativos
048 e 049. Encaminhou para as Comissões Técnicas, os requerimentos de
Certificado de Regularidade que deram entrada no expediente. Encaminhou para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Moção 075. Em discussão
única e votação a Moção nº 072/18 – Claudiomar Wotroba – Moção de Aplausos
aos Diretores da Oxford Porcelanas, Senhores Irineu Weihermann e Antonio
Marcos Schroth pela honrosa atitude solidária de devolver o automóvel
conquistado em premiação, em prol do Hospital e Maternidade Sagrada Família.
Com a palavra o vereador Claudimar Wotroba comentou que o objetivo da moção
é parabenizar a empresa Oxford Porcelanas pelos seus 64 anos de fundação e
pela honrosa atitude ao devolver o prêmio recebido do Hospital e Maternidade
Sagrada Família. Com a palavra o senhor presidente pediu para subscrever a
moção. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocada em votação e
ST /st.
1

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
aprovada por unanimidade a Moção nº 72/18. Em discussão única e votação a
Moção nº 073/18 – Marco Rodrigo Redlich – Moção de Apelo ao Governador do
Estado de Santa Catarina, Senhor Eduardo Pinho Moreira para que efetive a
convocação dos candidatos excedentes no Concurso Público 001/2017, para
ingressar no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Com a palavra o
vereador Marco Rodrigo Redlich comentou que o objetivo da moção é fazer um
apelo para que o governo do estado aproveite o concurso 01/17 para que
convoquem mais candidatos para compor o efetivo. O número só vem caindo e a
reposição não é feita. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade a Moção 73/18. Em discussão única e
votação a Moção nº 074/18 – Marco Rodrigo Redlich – Moção de Aplausos ao
Arquiteto Eduardo Mateus Silva por ter sido o vencedor do desafio popular com o
objetivo de criar e apresentar um projeto de abrigos para passageiros para nossa
cidade. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich comentou que a moção
é referente ao projeto apresentado pelo arquiteto Eduardo Mateus Silva acerca dos
abrigos para passageiros. A ideia era criar um abrigo que tivesse um custo máximo
estipulado e com um conceito diferenciado para a cidade. Complementou dizendo
que a homenagem e justa por ter proposto uma ideia interessante. Ninguém mais
querendo se manifestar, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade a
Moção 74/18. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 115/18 – Executivo
Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
vigente do município. Ninguém querendo se manifestar o senhor presidente
informou que o projeto de lei seguirá para discussão em uma próxima sessão.
PALAVRA LIVRE. Primeiro vereador a fazer uso da palavra, senhor Jaime Pedro
Ferreira de Lima pediu para registrar que hoje o dia nacional do ciclista. Próximo
vereador, senhor Jairson Sabino comentou que hoje é o dia mundial do
consumidor, dia da escola e também é o aniversário do vereador Fernando Mallon.
Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon pediu para os vereadores de a
base verificar a respeito de uma lei que diz que cada cidadão tem direito a receber
R$0,30 centavos por habitante. Nosso município tem R$900 mil para receber do
governo do estado, por isso é importante que se vá atrás desse dinheiro. Por fim,
registro o falecimento do senhor Antônio Anhanha. Próximo vereador, senhor
Marco Rodrigo Redlich iniciou parabenizando a equipe do DETRU que refizeram a
pintura da Barão do Rio Branco e mais algumas ruas do perímetro central. Em
seguida comentou que hoje foi realizada a assinatura da ordem de serviço para a
contratação do estudo de impacto ambiental e que teve que ser refeita. Na gestão
do prefeito Fernando Tureck não foi feito absolutamente nada. Essa assinatura nos
traz a esperança de que talvez a obra tome os rumos. Próximo vereador, senhor
César Augusto Accorsi de Godoy iniciou dizendo que a obra é para São Bento do
Sul, mas tem muitos que torcem para dar errado. Hoje o contrato para elaboração
do estudo de impacto ambiental do Contorno Norte. É de se ressaltar que ela ficou
os últimos quatro anos totalmente inertes. Em seguida comentou criticou a forma
que o ex-prefeito se comporta. Ele tem a pratica de ir para as redes sociais falar de
temas controversos, essa semana ele fez um post, mas não tem como comentar
por que as maiorias dos vereadores estão bloqueados. Todos que são contrários a
suas ideias, são bloqueados. Na postagem e mostrado um bilhete que é tirado
totalmente de contexto, é uma reunião entre pais que pediram uma diferenciação
no uniforme para aqueles que queriam. Próximo vereador, senhor Fernando
Mallon iniciou falando a respeito da assinatura da ordem de serviço. Comentou de
traz para frente porque fizeram primeiro o mirante. A primeira gestão do prefeito
Magno tentou ludibriar a FATMA segmentando todo projeto em três. Foi feita uma
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licitação para fazer o estudo de impacto ambiental de toda a região, inclusive do
acesso norte. O objetivo inicial era fazer da Gustavo Heikendorf até ao Centro. O
prefeito Tureck tentou fazer um projeto maior para fazer um estudo que
contemplasse todo o trajeto. Depois de um ano parado, vão fazer uma nova
licitação. Por fim pediu para que a secretaria de obras verifique a situação do
Alpestre, os caminhões não estão conseguindo subir a rua. Não havendo mais
nada a se tratar o senhor presidente agradeceu a presença e o trabalho dos
senhores vereadores, convocando-os para a reunião ordinária, que se realizará no
dia 19 de março as 19h00min e, encerrou esta, mandando que fosse lavrado a
presente Ata. Sala das Sessões, 15 de março de 2018.
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