“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 16ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 20 de abril de 2018. Aos vinte dias do
mês de abril, do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, em São Bento do Sul,
Estado de Santa Catarina, nas dependências da Câmara Municipal, sita à Rua
Vigando Kock, 69. Presentes a maioria dos senhores vereadores, ausente o vereador
Peter Alexandre Kneubuehler, por estar cursando mestrado. 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 42 do Estatuto do Idoso,
pelo Claudiomar Wotroba. ATA: Discutida e aprovada à ata da 15ª reunião ordinária,
deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente
constou: Ofício 156/2018 do Executivo Municipal, informando a promulgação de Leis;
Ofício 159, acusando o recebimento de Indicações; Indicação 1214 do vereador
Edimar Geraldo Salomon; Indicação 1215 do vereador Claudiomar Wotroba; Ofício do
vereador Claudiomar Wotroba, e Requerimento de Certificado de Regularidade da
Academia de Atletas e da Promosul. 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 Requerimentos de Certificado de Regularidade da Academia de Atletas e
da Promosul. Em discussão única e votação o Certificado de Regularidade nº 38/18 –
APAE. Ninguém querendo se manifestar foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o Certificado nº 38/18. Em segunda discussão e votação o Projeto de Lei
nº 121/18 – Executivo Municipal – Altera dispositivo da Lei nº 3.088, de 06 de
novembro de 2012. Ninguém querendo se manifestar foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade o projeto de lei 121/18. Em segunda discussão e votação o
Projeto de Lei Legislativo nº 050/18 – Jairson Sabino – Denomina Diácono Hilton José
Habowsky travessa do município. Com a palavra o vereador Jairson Sabino comentou
que essa travessa estava sem nome e a população com problemas para receber as
correspondências. Diante disso foi prestada uma justa homenagem ao senhor Hilton e
resolvido o problema dos moradores daquela travessa. Com a palavra o senhor
presidente disse que conheceu o senhor Hilton e que ele sempre esteve envolvido
com o esporte. Ninguém mais querendo se manifestar o projeto de lei foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação o Projeto de
Lei Legislativo nº 052/18 – Jaime Pedro Ferreira de Lima – Denomina José Witcoski
Servidão de Passagem do município. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira
de Lima disse que esta servidão vem para suprir a necessidade das pessoas que
moram lá e também homenagear o senhor José. Ninguém mais querendo se
manifestar o projeto de lei foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
PALAVRA LIVRE. Primeiro vereador, senhor Nivaldo Bogo iniciou falando que o
governo investe apenas 3% na saúde e 20 na previdência. Isso é o resultado de
gestões malfeitas no decorrer dos anos. Citou a fala do vereador Mallon que disse na
sessão passada que eu sua época como prefeito comprou equipamentos com
recursos adquiridos através da venda da folha de pagamento dos funcionários a um
banco. Quando o vereador Mallon assumiu o executivo deve ter herdado algumas
dividas do governo anterior e seu sucessor também deve ter herdado algumas. Em
seguida o vereador Bogo citou o orçamento da cidade de Joinville e de Blumenau. A
cidade de Blumenau investe muito mais do que a cidade de Joinville tendo uma
população bem menor. Citou também a cidade de Maringá, que foi considerada a
melhor cidade para se viver no Brasil. Isso prova que é possível fazer mais com
menos. Em seguida falou a respeito dos venezuelanos que estão se refugiando no
Brasil. Devemos atendê-los por questões humanitárias, mas não podemos deixar de
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lado os brasileiros. Próximo vereador, senhor Daguimar Nogueira iniciou dizendo eu
esse ano não vamos conseguir muita coisa acerca das melhorias da SC- 418 pelo fato
de ser ano eleitoral. Sugeriu que seja elaborado um documento com as
reinvindicações e que o mesmo seja entregue ao novo governador após as eleições.
Disse que ficou sabendo que existe um projeto pronto de uma rotatória no DEINFRA.
Por fim comentou que a jovem Andrieli passou por mais uma cirurgia e que seu estado
é estável. Próximo vereador, senhor Jaime Pedro Ferreira de Lima iniciou dizendo
que em março do ano passado recebeu do DEINFRA a informação de que estava em
estudos a viabilidade técnica para a construção de trevos da SC – 418. Pedindo um
aparte o vereador Daguimar disse que não podemos descansar. Novamente com a
palavra o vereador Jaime disse que amanhã é o dia de Tiradentes, que foi um mártir
que se revoltou contra os 20% de impostos. Imagine ele hoje com a nossa situação,
onde trabalhamos cinco meses para pagar nossos impostos. Lembrou também que
ontem foi o dia do Índio. Em seguida comentou a respeito do vídeo da Senadora
Gleisi Hoffmann incita a população à violência. Em seguida disse que conversou com
alguns proprietários de estabelecimentos da cidade e os mesmos pedem agilidade na
volta do estacionamento rotativo. Por fim falou a respeito do 1º Bike Meeting Brasil que
inicia hoje. Esse é um evento voltado para atletas, mas a bicicleta tem que ser inserida
em nosso contexto porque ela é um meio de transporte muito útil. Próximo vereador,
senhor César Augusto Accorsi de Godoy iniciou dizendo que ontem esteve em
Florianópolis com o deputado Silvio Dreveck que intermediou com o presidente do
Tribunal de Santa Catarina Dr. Rodrigo Collaço que São Bento do Sul seja elevado de
entrância e também receba mais varas. São Bento do Sul e Campo Alegre têm uma
população de aproximadamente 95 mil moradores e apenas três varas. Em São Bento
do Sul, mesmo com o excesso de processos por juiz, temos um bom índice de
rapidez. Em seguida falou de outra “briga” comprada em 2016 com uma advogada que
trabalha na área previdenciária para que viesse uma unidade avançada da justiça
federal para São Bento do Sul. Aqueles que procuram o judiciário para problemas
previdenciários estão acometidos de doenças e para se afastarem do serviço precisam
de pericias judiciais que são feitas em Jaraguá do Sul. Não bastando estar doente
precisa ir até Jaraguá para fazer a perícia. Próximo vereador, senhor Jairson Sabino
iniciou dizendo que esteve no viaduto de Oxford com o diretor do DETRU. Mais um
acidente essa semana, as pessoas estão entrando muito rápido nas vias laterais. O
diretor do DETRU disse que só pode fazer algo se o estado autorizar. Pedindo um
aparte o vereador Daguimar questionou até quando precisamos perguntar o obvio
para o governo do estado. Em seguida o vereador Sabino comentou da saída do
Alpestre, lá também não é tomada nenhuma providência, o planalto norte continua
abandonado. Na saída do Supermercado Belém causam enormes filas causando
impaciência aos motoristas. Comentou também a respeito da falta de calçadas nas
ruas do município, como ninguém fiscaliza, ninguém faz. Dando sequência o vereador
comentou que a partir de agora não existe mais o pagamento de fiança para quem se
envolver em acidentes e estiver alcoolizado. Próximo vereador, senhor Edimar
Geraldo Salomon iniciou registrando o falecimento do senhor Alcides Hruschka e
também do senhor Gilson Pacheco. Registrou o dia do Exército que ocorreu no dia 19.
Em seguida disse que concorda com as palavras do vereador Daguimar quando diz
que precisamos primeiro fazer e depois informar o estado. Comentou que quando foi
secretário de obras construiu o trevo no Bairro Oxford e que foi necessário fazer sem a
autorização do estado. Foi feito olhando a segurança do cidadão, todos os dias
ocorriam acidentes. Dando sequência comentou que será feita uma sessão solene em
homenagem ao presidente do TRE, Desembargador Ricardo Roesler no dia 03 de na
Sociedade Ginastica. Em seguida convidou os vereadores para que no dia 23 de abril
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para uma reunião com técnicos da prefeitura a respeito do Anti-pó. Comentou também
a respeito do estacionamento nas esquinas levantado pelo vereador Godoy na sessão
passada. Existe uma lei federal que proíbe isso, mas como o estacionamento era
gerenciado por uma empresa o que importava era a quantidade de estacionamentos.
O vereador Edimar aproveitou para falar sobre as faixas elevadas. Cerca de 40%
delas não condições para os cadeirantes utilizarem. A prefeitura deveria fazer um
estudo para canalizar o espaço do meio fio até a faixa. Pedindo um aparte o vereador
Godoy disse que falou inúmeras vezes sobre essas faixas. Ela é feita para quem tem
mobilidade reduzira, mas mesmo assim são feitas desta forma. Não havendo mais
nada a se tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os
Vereadores para a Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 23 de abril de 2018, as
19h00min. Encerrando e mandando lavrar apresente ata. Sala das Sessões, 20 de
abril de 2018.
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