“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 29ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 21 de junho de 2018. Aos vinte e um
dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, às dezenove 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 49 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, pelo vereador Claudiomar Wotroba. ATA: Discutida e
aprovada à ata da 28ª reunião ordinária, deste segundo ano legislativo da 18ª
legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 232/2018 do Executivo
Municipal, encaminhando documento do BADESC; Ofício 237, acusando o
recebimento de Indicações; Ofício 241, acusando o recebimento de Indicações;
Requerimento 097 do vereador César Augusto Accorsi de Godoy, solicitando dispensa
de 30 dias, entre os dias 13 de julho e 13 de agosto, para tratar de assuntos
particulares e Ofício 039 do Deputado Estadual Sílvio Dreveck. Correspondência
Expedida: Os ofícios expedidos constam da pauta, que é parte integrante da presente
Ata. ORDEM DO DIA: Em discussão única e votação o Certificado 60/18 - Clube
Soroptimist. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich se posicionou favorável
e disse que esse é mais um clube que apresenta suas contas para mantar a sua
regularidade perante o município. Ninguém mais querendo se manifestar foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade o Certificado de Regularidade nº 60/18. Em
discussão única e votação o Requerimento nº 097/18 – César Augusto Accorsi de
Godoy – Solicitando licença de 30 dias para tratar de assuntos particulares. Com a
palavra o vereador César Augusto Accorsi de Godoy comentou que irá se ausentar
para participar de um Mestrado em Portugal pelo prazo de trinta dias. Ninguém mais
querendo se manifestar foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei Lei Legislativo nº 054/18 – Peter
Alexandre Kneubuehler – Declara de Utilidade Pública o Clube Ornitofilico de São
Bento do Sul – COSB. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler
comentou que o COSB tem muitos anos de atividades e que ele tem acompanhado o
trabalho deles nos últimos anos. Eles têm desenvolvidos ações de cunho social
durante os torneios promovidos pelo clube. Nos finais de ano, arrecadam brinquedos
para as crianças, bem como outras atividades informadas no relatório de atividades.
Com a palavra o senhor presidente cumprimentou o vereador Peti e perguntou onde
fica a sede do clube. Respondendo à pergunta do senhor presidente o vereador Peti
comentou que fica próxima a Jimmi's Pub. Ninguém mais querendo se manifestar foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade o Projeto de Lei n° 54/18.
PALAVRA LIVRE; Primeiro vereador a fazer uso da palavra, senhor Jairson Sabino
iniciou comentando sobre a Copa do Mundo. Disse que recebeu reclamações de que a
prefeitura vai alterar o seu expediente por conta do futebol. Essas situações nos levam
a refletir nos pontos facultativos também. A secretaria de saúde, por exemplo, é
formatada para atender primeiramente os interesses dos servidores. O servidor
público não tem o poder de ditar quando vai ter expediente ou não, quem determina
isso é o prefeito. Próximo vereador, senhor Daguimar Nogueira iniciou falando acerca
das vidas que são colhidas na Serra Dona Francisca. Os números vão aumentando a
cada dia. Vamos acumulando histórias de tragédias, os acidentes são infelizmente de
grande monta material e de vidas. A duas semanas atrás a Andrieli não suportou e
acabou falecendo após 127 dias. A família toda e amigos ficaram consternados com a
morte de uma menina de 23 anos. Nesse período eleitoral não podemos deixar esse
assunto esfriar. Disse que sempre vai apoiar o posto da PRE e também a polícia
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militar de São Bento do Sul. Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon
iniciou registrando o dia do químico que aconteceu na segunda feira. Em seguida
comentou a respeito do corte de verbas para o esporte feito pelo governo federal. O
Gustavo Kirten disse que é contrário a Medida Provisória 241 e sugere que o governo
retire recursos do fundo eleitoral e partidário. O ministro da cultura faz uma crítica
dizendo que cortar esses recursos em tempo de crise é uma atitude burra. Na
comissão de esportes o Deputado João Derli diz que essa medida arrebenta com o
esporte brasileiro. Quando Donal Trump coloca crianças dentro de gaiolas, garante
uma cadeira no inferno. Sobre a seleção brasileira, disse que jogadores que ganham
altos salários nunca vão entrar em uma bola dividida. O exemplo de quem entra de
salto alto foi dado pela Argentina hoje, esperamos que isso não ocorra com a seleção
brasileira. Próximo vereador, senhor Peter Alexandre Kneubuehler iniciou registrando
o falecimento do seu tio, Gomes. Em seguida disse que a secretaria de saúde vai
trabalhar normalmente amanhã. O SAMAE em horário normal, aqueles locais onde
haverá a parada para o jogo será compensado. Pedindo um aparte o vereador Sabino
disse que divulgou os horários passados pela imprensa da prefeitura e que são várias
pessoas dizendo que vão lá e não tem ninguém para atender. Novamente com a
palavra o vereador Peti comentou a respeito da urgente revitalização da SC 418. Nós
devemos cobrar cava vez mais dos órgãos responsáveis, mas precisamos que as
pessoas tenham educação no trânsito. Os acidentes acontecem em pontos diversos
nas estradas, muitas vezes por imprudência. Como exemplo dessa falta de respeito,
comentou a respeito dos idiotas que fizeram uma manifestação com uma cidadã
russa. Tomara que essa senhora se sinta ofendida a tal ponto que esses homens
sejam presos e deportados para o Brasil. Pedindo um aparte o senhor presidente
disse que são pessoas de formação, pessoal sem instrução, não tem esse tipo de
atitudes. Esperamos que eles sejam punidos e que isso nos envergonha. Próximo
vereador, senhor Marco Rodrigo Redlich iniciou convidando a todos para a Sessão
Solene em homenagem aos 60 anos do Rotary Club São Bento do Sul. Em seguida,
comentou que no dia 25 de junho será entregue o plano estratégico municipal. Muitas
pessoas podem pensar que a administração pública não trabalha com essas
ferramentas, que isso é usado apenas por empresas privadas. A prefeitura está
fazendo um planejamento para médio e longo prazo. Falou também da assinatura da
ordem de serviço para a continuação da construção do centro de inovação. Por fim,
comentou acerca da implantação dos ecopontos. Novos serão instalados mais seis
ecopontos. Serão instalados nos bairros 25 de julho, Alpestre, Serra Alta e Mato Preto.
Os itens recolhidos são geralmente aqueles que não eram coletados, como o óleo de
cozinha, pilhas e eletrônicos. Próximo vereador, senhor Nivaldo Bogo iniciou
comentando que dias atrás esteve em um evento no bairro Serra Alta e quando
voltava observou a lombada na Luis Bollmann que deve estar fora dos padrões
estabelecidos pelo Denatran. Em seguida comentou a respeito de algumas indicações
que fez. Uma delas era para o concerto de uma boca de lobo na Augusto Wunderwald.
Os serviços foram feitos, mas não ficaram 100%. Disse também que pediu uma
lombada no acesso da Amandus Rudnick. Nesse local um caminhão de serragem
entrou esses dias e acabou levando junto a fiação e alguns postes. Comentou também
que próximo a creche Tico e Teco uma criança quase foi atropelada e que a faixa de
pedestres desse local precisa ser repintada. Sobre a fala do vereador Peti, comentou
que concorda quando ele diz que parte dos acidentes são causados por imprudência,
só que muitas melhorias já passaram da hora de ocorrem na serra. Próximo vereador,
senhor Cesar Augusto Accorsi de Godoy comentou acerca da série de reportagens
que o Jornal A Gazeta vem fazendo sobre a segurança pública sobre a unidade
penitenciária industrial. Com bastante brilhantismos, o jornal foi até a cidade de Itajaí e
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está fazendo agora uma série de reportagens desmistificando alguns pontos que
devem ser esclarecidos. Um dos receios é de que nosso precário sistema de saúde,
os presos teriam privilégio no atendimento. Isso não é verdade e o jornal comenta
sobre isso. 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 25 de junho de 2018, as 19h00min. Encerrando e mandando lavrar a presente
ata. Sala das Sessões, 21 de junho de 2018.
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