“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 25ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 04 de junho de 2018. Aos quatro dias
do mês de junho, 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 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 47 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, pelo vereador César Augusto Accorsi de Godoy. ATA:
Discutida e aprovada à ata da 24ª reunião ordinária, deste segundo ano legislativo da
18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 216 do Executivo
Municipal, acusando o recebimento de Indicação; Ofício 218, acusando o recebimento
de Indicações; Ofício 219, informando a Promulgação de Leis; Ofício 020 da Fundação
Cultural de São Bento do Sul; Ofício 042 da ACISBS; Requerimento do senhor Luiz
Antônio Novaski e Requerimentos de Certificado de Regularidade da Associação São
Bentense da Terceira Idade, Clube da Lady de São Bento do Sul e da Comunidade
Evangélica de Confissão Luterana de Oxford. 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 que deram entrada no
expediente. Em discussão única e votação o Certificado nº56/18 - Associação São
Bento de Futsal. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que a
associação vem prestar contas de suas atividades durante o ano de 2017 para que
possam receber o certificado de utilidade pública. Ninguém mais querendo se
manifestar foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o Certificado de
Regularidade nº 56/18. Em segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº 138/18 –
Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento vigente do
município. Ninguém querendo se manifestar foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o Projeto de Lei 138/18. Em segunda discussão e votação o Projeto de
Lei nº 139/18 – Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional especial
no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 139/18. Em primeira discussão o
Projeto de Lei nº 143/18 – Executivo Municipal – Ratifica Termo de Fomento nº
001/2018 celebrado entre o município de São Bento do Sul e a JCI São Bento do Sul.
Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que o projeto é de suma
importância para que o executivo possa contribuir para que o projeto de Oratória nas
escolas aconteça de forma satisfatória. A JCI pleiteou ao município o recurso de
R$7.500,00 para execução do evento e está adequado ao que preconiza o marco
regulatório. Com a palavra o senhor presidente disse que sempre que possível
participa dos eventos da JCI e que a entidade apoia o município de diversas maneiras.
PALAVRA LIVRE; Primeiro vereador a fazer uso da palavra, senhor Edimar Geraldo
Salomon iniciou falando a respeito da paralização dos caminhoneiros e que alguns
objetivos foram atingidos. As consequências dessa paralização virão, por
incompetência do governo federal que não soube agir rapidamente. Se vivêssemos
em um regime parlamentarista, no dia seguinte todo governo teria caído. Isso não
ocorreu aqui porque o presidente ficou duvidando da capacidade do povo. Até hoje a
Petrobrás sustentava a saúde, educação e uma série de coisas. Hoje vai haver uma
inversão, hoje a saúde e educação vão sustentar a Petrobrás. Ainda bem que as
eleições se aproximam e o povo terá a oportunidade de escolher os seus governantes.
Próximo vereador, senhor Marco Rodrigo Redlich iniciou falando a respeito do
assunto que tomou conta das redes sociais sobre a sua viagem para Fortaleza – CE,
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onde foi para participar do 48º evento da ASSEMAE nacional. Essa viagem foi
pejorativa colocada como uma viagem de passeio eu que foi a paradisíaca cidade para
passear com recursos públicos. Todos os anos a ASSEMAE aceita a inscrição de
técnicos para apresentarem modelos para o Brasil e todos os anos os servidores das
autarquias apresentam projetos que podem ser usados por outras companhias. O
SAMAE teve três trabalhos classificados. Esses trabalhos são analisados por uma
banca e alguns são classificados para apresentação. O SAMAE participa todos os
anos do evento, todos os servidores são concursados, desta forma o conhecimento
não sai do SAMAE. A postagem foi de cunho pessoal e não citou que foram cinco
servidores e que sua esposa tem mais de vinte anos de carreira e que já passou por
todos os setores da área administrativa da autarquia. Sobre o questionamento de sua
ausência na sessão, disse que o trabalho apresentado foi sobre a TBO e que todos
sabem que esse trabalho diz respeito a ele. Quando criticam, ela é do vereador
Marco, mas se o Marco apresenta um trabalho sobre a TBO, querem dizer que não é o
trabalho dele. Disse que não recebeu diárias da câmara e que o SAMAE pagou suas
despesas. Uma das conquistas dessa viagem foi a conversa com o representante do
Ministro das Cidades a respeito da liberação de recursos para as obras de
saneamento em nosso município. Havia uma assinatura pendente lá em Brasília e que
finalmente foi assinada com ajuda do representante do ministério e que hoje recebeu a
informação de que o documento de fato foi assinado. Tudo isso fez parte dessa
viagem que foi classificada por muitos como um passeio turístico. Próximo vereador,
senhor Nivaldo Bogo iniciou falando acerca dos reflexos da greve dos caminhoneiros.
Essa manifestação não poderia ter deixado de ter acontecido, diante da situação
criada pelo governo federal. Esse é um problema que se arrasta por anos e agora
estamos sentindo os reflexos dessa má administração. Precisamos de governantes
sérios, competentes e sem as mordomias que ocorrem em todas as esferas. Citou as
regalias que o ex-presidente Lula tem mesmo estando preso. Em seguida comentou a
respeito das eleições que ocorreram no estado de Tocantins, estamos a 4 meses das
eleições e tiveram que fazer uma eleição que terá segundo turno. Próximo vereador,
senhor Jairson Sabino iniciou falando que fez uma consulta perguntando sobre os
terrenos baldios onde encontram-se totalmente abandonados. As pessoas trazem
situações e pedem para não serem identificados. Ter uma cidade com imóveis limpos
é um direto do cidadão, mas vai perdendo o direito de reivindicar por medo de
retaliação. Desta forma prejudicamos a democracia e a forma de reivindicar um direito.
Nós vamos ter eleições em outubro com urnas eletrônicas fraudáveis, é incrível como
em 500 anos depois ainda estamos trocando as nossas pedras preciosas como os
índios fizeram. A Base de Alcântara foi entregue aos americanos a preço de banana.
Próximo vereador, senhor Daguimar Nogueira iniciou dizendo que dias atrás cometeu
um equívoco, disse que a AMUNESC o enviou um relatório referente a gestão de
crise, mas que esqueceu de comentar. Em seguida comentou a respeito da tragédia
que ocorreu no Peru com a erupção de um vulcão. Dando sequência comentou a
respeito da marcha LGBT que ocorreu em São Paulo e uma das faixas era da inclusão
LGBT em crianças. Esse é um camelo que estamos engolindo, isso não tem nada a
ver com a homofobia, mas em proteger a criança. Vamos utilizar as crianças dentro de
um matrimonio concebido legalmente pelo estado. Como um cristão, jamais vai admitir
isso. Existem apenas dois gametas e quando se fundem, surge um homem ou uma
mulher. É um assunto espinhoso, disse que veio de um contexto de abuso sexual na
sua infância e que já atendeu vários casos de famílias que passaram por isso também.
Por fim comentou a respeito de uma greve que ocorreu a 120 anos em nosso
município com relação a transporte de erva mate. Nos dias de hoje, o governo não é
capaz de cortar os cargos comissionados para bancar essa conta. Próximo vereador,
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Fernando Mallon iniciou disse que com os últimos acontecimentos disse que lembrou
das “Diretas já” e que ele passou por isso. Disse que elas não passaram e o governo
militar perdeu as eleições e elegeu Tancredo Neves, que não assumiu, quem assumiu
foi o seu vice e que convocou a assembleia constituinte. Aí veio o Sarnei que foi
escolhido dentro do congresso nacional porque era essa a regra estabelecida na
época. Muita gente ficou feliz, agora o que se vê é o contrário, querem que haja a
intervenção militar. Disse que ele não se enquadra na lista dos políticos corruptos, o
fato que eles estão lá porque alguém os colocou. Disse que não concorda em tirar o
direito do povo em votar, quer ter o direto de escolher os seus representantes. A última
vez que colocaram os militares levou 20 anos para tira-los. O congresso apoiou,
entendendo que era temporário e depois eles mesmos foram caçados. Se tiver
intervenção, o direito de fiscalizar e criticar vão ser tirado. Querer tirar o poder do voto
é muito preocupante. Complementou dizendo que irá votar em um candidato que irá
propor o pacto federativo, para que as prefeituras recebam mais dinheiro. Pedindo um
aparte o senhor presidente disse que vamos ver qual candidato irá defender as
reformas que acabam com as regalias em nosso país. Se os vereadores são
candidatos, precisam financiar a sua campanha, mas lá em cima é diferente. Usam os
carros das instituições para fazer campanha com o dinheiro do povo. Novamente com
a palavra o vereador Mallon também questionou o auxílio moradia dos promotores e
juízes. Em seguida disse que devemos acabar com o analfabetismo, fazendo com que
deixem de ser um voto de cabresto. Próximo vereador, senhor Jaime Pedro Ferreira
de Lima iniciou dizendo que ontem foi o dia mundial da bike. Hoje eram para estarem
aqui os componentes da SBSCICLO, mas devido ao horário da sessão, não puderam
estar presentes. Em seguida convidou a todos para participarem de uma caminhada
em prol do tombamento da Estrada Dona Francisca. Dando sequência falou a respeito
da fala do presidente Michel Temer acerca da paralização dos caminhoneiros. Todos
nós vamos pagar essa conta e ninguém do governo citou a redução de custos para
resolver o problema. Em seguida comentou a respeito de mais um acidente que
ocorreu na Avenida dos Imigrantes. Finalizou apresentando um vídeo com uma
mensagem do Papa Francisco sobre a semana mundial do meio ambiente. Próximo
vereador, senhor Peter Alexandre Kneubuehler iniciou falando a respeito das
reinvindicações feitas pelos caminhoneiros e do contraponto do governo.
Intervencionistas ou não, é necessária uma mudança, nos rumos que estamos não há
esperança de melhora. Se o modelo atual permanecer da forma que está,
seguramente não veremos resultados diferentes em vinte anos. Enquanto os
interesses pessoas estiverem se sobrepondo aos da nação, não teremos condições de
melhoras. É necessário que as instituições apresentem candidatos que estejam
alinhados com o seu pensamento e que o povo possa aprovar. O Brasil tem crescido
no ponto de vista da democracia, apesar de sermos enganados por tantos anos.
Justamente hoje que discutimos o projeto da JCI, que mostra os jovens atuando na
comunidade. Disse que a primeira oportunidade que teve em representar a Câmara foi
em um evento da JCI e que naquele dia teve contato com a carta de princípios da
entidade e que se esses princípios fossem aplicados pelos nossos governantes o
nosso país não estaria do jeito que está. Próximo vereador, senhor César Augusto
Accorsi de Godoy iniciou falando esse final de semana participou de um simpósio de
direito constitucional e que aproveitou para promover um debate nas redes sociais. As
redes sociais estão infestadas de pessoas intolerantes e surgiram comentários que
ultrapassam o bom senso. As pessoas precisam se acalmar e cuidar um pouco mais
de suas vidas. Pedindo um aparte o senhor presidente disse que seu neto fez 1ª
comunhão em Florianópolis e que ele precisou ficar na fila para abastecer o tanque do
carro, enquanto esteve na fila, ouviu um monte de besteiras. As pessoas estão se
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desconectando da vida, acreditam em tudo que é postado nas redes sociais.
Novamente com a palavra o vereador Godoy disse que se um vereador fosse às
manifestações e divulgasse, era oportunista, se fosse e ficasse calado, seria omisso.
Por fim o vereador Godoy comentou que existem projetos que estão parados a mais
de seis meses e pediu para que os mesmos sejam colocados em votação. 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 08 de junho de
2018, as 19h00min. Encerrando e mandando lavrar a presente ata. Sala das Sessões,
04 de junho de 2018.
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