“Doe ó rgã os, doe sangue, salve vidas”

Ata da 46ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 17 de setembro de
2018. Aos dezessete dias do mês de setembro, do ano de dois mil e
dezoito, às dezoito horas, em São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina,
nas dependências da Câmara Municipal, sita à Rua Vigando Kock, nº 69.
Presentes a totalidade dos senhores vereadores. Reuniu-se a Câmara
Municipal, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Edimar
Geraldo Salomon e secretariada pelo vereador Jairson Sabino. Havendo
quórum legal, em nome de Deus foi aberta a Sessão. Feita à leitura do
Artigo 57 do Estatuto do Idoso, pelo vereador Peter Alexandre Kneubuehler.
ATA: Discutida e aprovada à ata da 45ª reunião ordinária, deste segundo
ano Legislativo da 18ª Legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou:
Ofício 366/2018 do Executivo Municipal, encaminhando os projetos de Lei
170, 171 e 172/2018, a seguir discriminados: projeto de Lei 170, autoriza a
aquisição de imóvel através de desapropriação por utilidade pública, abre
crédito adicional especial no orçamento vigente, e dá outras providências;
projeto de Lei 171, autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente do Município; projeto de Lei 172, autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município; Ofício
364, acusando o recebimento de indicações; Ofício 365, informando a
promulgação de Leis; balancete do mês de agosto da EMHAB; Indicação
1328 do vereador Daguimar Nogueira; Emenda Modificativa 002, ao projeto
de Lei 075/2017 dos vereadores, Edimar Geraldo Salomon, Nivaldo Bogo,
Jairson Sabino, Jaime Pedro Ferreira de Lima e Fernando Mallon; Emenda
Modificativa 002 ao projeto de Lei 163/2018 do vereador Marco Rodrigo
Redlich e convite do Consórcio Intermunicipal Quiriri. Correspondência
Expedida: Os ofícios expedidos constam na 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
170, 171 e 172/2018 do Executivo Municipal, bem como as Emendas
Modificativas que deram entrada no expediente. Encaminhou para a
Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, o balancete do mês de agosto
da EMHAB. Em discussão única e votação a Nova Redação ao projeto de
Lei nº 156/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente do município. Começando a
discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que a correção
do projeto foi feita junto com a comissão que verificou se as mesmas foram
feitas, e está tudo correto. Continuando a discussão, o senhor presidente
agradeceu a comissão por ter feito a correção da ortografia, até porque, não
pode se deixar passar, já que fica registrado e guardado, e mais para frente
alguém irá comentar, assim como hoje se comenta o que passou. Ninguém
mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o projeto de Lei nº 156/18 com a Nova Redação. Em primeira
discussão o projeto de Lei nº 169/18 com emenda – Executivo Municipal –
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente
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do Município. Começando a discussão, o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que essa alteração orçamentária tem objetivo de dotar a
Secretaria de Saúde, para que se possa fazer adequações no prédio do
INSS, e ser instalado o aparelho de raio X. Essa adequação da rede elétrica
do prédio está possível de ser feito agora, já que antes havia um litígio entre
a Prefeitura de São Bento do Sul e o INSS com relação à posse do prédio.
Não tem como instalar o aparelho de raio X sem fazer essas adequações,
especialmente na parte elétrica, que demanda uma quantidade de energia
muito grande, além da estrutura para o funcionamento do serviço. A partir
dessa liminar da Justiça Federal, o Município de São bento do Sul pode
agora, fazer as adequações necessárias para o funcionamento do
equipamento. Continuando a discussão, o vereador César Augusto Accorsi
de Godoy se surpreende com a simplicidade que o Judiciário olhou para o
caso, sendo simples a decisão Judicial. Não irá se debruçar nos detalhes,
porque não lembra muito bem da liminar. Depois de a Prefeitura pedir e
analisarem, não deu um mês, não sabe por que não foi feito antes.
Continuando a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que o senhor
Pedro Skiba postou em sua rede social dizendo que os radiologistas não
estão podendo realizar exames de raio X porque não tem aparelhos, sendo
que esse aparelho foi comprado na gestão do prefeito Magno Bollmann,
passou a Legislatura do Fernando Mallon Tureck, voltou a Legislatura do
Magno Bollmann e ainda não foi implantado. Sobre isso terá que fazer uma
licitação para verificar quem vai fazer a obra, não sabe se esses
R$50.000,00 reais que estão pedindo são para realizar o procedimento ou é
se tem alguma previsão de vir mais. Mallon irá dar uma olhada no processo
para ver a sua tramitação, já que precisam com tanta urgência, questiona o
porquê de não entrarem antes e deixaram se passar meses para entrar
agora. Continuando a discussão, o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima
disse que os radiologistas estão com o desvio de função. Questionou se há
algum tempo atrás não foi feito um pedido de verba para essas instalações
elétricas, pelo que lembra, houve um pedido sim, mas pelo que entendeu
não houve a reforma. Com aparte, o vereador César Augusto Accorsi de
Godoy disse que a liminar abrange a questão da fiação, mas está
procurando para ver se acha antes do fim da discussão. Novamente com a
palavra, o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima disse que no seu ver, já
houve uma verba para essa instalação e que seria o primeiro passo para
que o equipamento fosse montado. Continuando a discussão, o vereador
Marco Rodrigo Redlich disse que o grande imbróglio era de poder ou não
usar o espaço, onde o INSS está instalado hoje, e depois de emitida a
autorização, a Prefeitura teve que fazer a adequação com o projeto para a
utilização do local junto a Celesc, por isso tem esse tempo entre a liminar e
a suplementação que se está sendo discutida no momento. Com aparte, o
vereador Fernando Mallon questionou se houve anteriormente outra
suplementação. Novamente com a palavra, o vereador Marco Rodrigo
Redlich disse que se houve não foi para esse caso específico. Com aparte o
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vereador Fernando Mallon disse que a mensagem se refere à questão da
liminar, já o projeto de Lei não se fala do raio X, então, teria que olhar se já
foi feito e se o destinaram a outra situação. Novamente com a palavra, o
vereador Marco Rodrigo Redlich disse que não se recorda com essa parte,
então não pode afirmar se sim ou não. Continuando a discussão, o vereador
Daguimar Nogueira disse que a entrada da energia elétrica é uma só para
todo o prédio, e essa entrada não poderia ser utilizada para esse
equipamento. Teve que se fazer um projeto para uma entrada separada, e
também para verificar a estrutura física. Hoje em dia tem um problema sério
com as escolas Municipais, que tem que se adequar tudo a Lei, sendo um
processo longo. Continuando a discussão, o senhor presidente disse que
deverá ser tomado medidas urgentes para o mais rápido funcionamento.
Rolou nas redes sociais que os funcionários de radiologia estão
trabalhando, mas na área que eles estão contratados, não estão
trabalhando. Terá que por na cabeça do secretário que ele que tem que
resolver, e as pessoas que falam em nome dele, o põem uma fria. A história
de fura fila, para favorecer o amigo do Rei, vai ainda dar muito pano para a
manga, porque colocam na cabeça do secretário que ele tem que fazer e
pronto. Sobre a suplementação o senhor presidente disse que tramitou um
projeto da parte elétrica, e essa ligação que será feita, é exclusivamente
para esse aparelho, e que na próxima sessão irá trazer mais informações
para ver se houve outro projeto e para que ele foi feito. Continuando a
discussão, o vereador Jairson Sabino disse que esse aparelho que está a
mais de oito anos na caixa, já perdeu a garantia, e há quem diga que a
fiação do aparelho já teve a visita de ratos, outra coisa é que, muito pouco
provável, que esse aparelho delicado irá funcionar, não uma opinião sua,
mas de pessoas que estão na área há muito tempo e que tem opinião
profissional do assunto. Sobre os servidores argumentarem com a
imprensa, não é a primeira vez que acontece, acha perigoso eles
responderem a imprensa, mas é o gestor que teria que tomar uma
previdência. O pior é funcionário discutir com um membro da imprensa,
ainda mais no horário de serviço. Os radiologistas deixam de fazer as suas
funções porque não tem aparelho disponível, então vão quebrando um
galho até que alguém resolva colocar o assunto como desvio de função.
Continuando a discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler crê que
essa discussão é importante para que se tenha clareza naquilo que se está
aprovando, e que se houve ou não uma suplementação, a questão da rede
elétrica, estará procurando a resposta. No ano anterior houve tratativas com
o INSS para que se pudesse instalar o aparelho, onde teve uma reunião
com o Executivo, com o Judiciário e com os representantes do INSS, que foi
bastante difícil no sentido da utilização do prédio e agora que se permitiu
utilizá-lo. A verificação se o aparelho está funcionando ou não é somente
com ele ligado, e para liga-lo é necessário que haja a entrada de energia
suficiente. Todo o processo se desenrolou agora, então a Prefeitura tem
que se agilizar o quando antes para que a população possa utilizá-lo.
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Ninguém mais querendo se manifestar, o projeto de Lei nº 169/18 seguirá
para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão e
votação o projeto de Lei Legislativo nº 042/17 com emenda – César Augusto
Accorsi de Godoy – altera a redação do parágrafo único do art. 3º da Lei
3820, de 12 de setembro de 2017. Começando a discussão da emenda, o
vereador Fernando Mallon disse que esse projeto está há bastante tempo
na Câmara e explicou, na última sessão, o porquê desse projeto. A emenda
é para ser feita a alteração de parágrafo único pelo parágrafo primeiro, não
alterando a redação. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade a emenda modificativa 001 ao
projeto de Lei nº 042/17. Começando a discussão do projeto de Lei nº
042/17 com a emenda aprovada, o vereador César Augusto Accorsi de
Godoy disse que a questão é a mesma que foi discutida na última sessão, é
a inviabilidade que o vereador Fernando Mallon comentou na emenda.
Continuando a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que á duas
sessões passadas houve um projeto para a alteração de prazo que foi
rejeitado, e por conta dessa rejeição, foi publicado em redes sociais com as
pessoas comentando que agora a Câmara poderá deixar a vida inteira sem
discutir projetos. Deixa claro que essa Câmara é muito ágil, e um dos
projetos que demorou muito, foi à reforma administrativa que demandava de
uma análise detalhada. Existiam dois projetos, um é sobre esse assunto
que acredita que não houve má fé. E o outro é sobre os containers, que
ficou parado por bastante tempo por causa da inação do Poder Executivo.
Mas as pessoas não precisam ficar preocupadas, que os vereadores não
vão ficar deixando projetos de lado. Lembra que um dos argumentos que
veio a sua cabeça quando votou contra ao projeto de Resolução é que
alguns projetos precisarão de um tempo maior para ser discutido. Com
aparte, o vereador César Augusto Accorsi de Godoy disse que sobre o
Requerimento de Informação que o vereador Fernando Mallon mencionou
realmente acontece, e lembra que na última sessão do ano anterior, o
vereador Fernando Mallon ouviu a população dizer que Requerimento de
Informação não passa mais, mas a prova dessa informação falsa é que
passaram todos. Concorda com o vereador que o trâmite tem sido rápido,
mas tem casos que não precisavam ser tão lentos. Novamente com a
palavra, o vereador Fernando Mallon disse que fez essa colocação porque
tem gente comentando nas redes sociais, assim como viu hoje as pessoas
ressuscitarem um assunto de aumento de salário de vereadores.
Continuando a discussão, o senhor presidente disse que a empresa
responsável pela comunicação em relação aos acontecimentos, terá que se
adequar para colocar no rádio ou qualquer outra plataforma a informação as
pessoas. Essa Câmara está com o menor número de vereadores do
Estado, com uma população de quase 85 mil habitantes e com os salários
congelados a três Legislaturas, a Câmara é a mais econômica do Estado.
Ninguém mais querendo se manifestar o projeto de Lei Legislativo nº 042/17
seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira
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discussão o projeto de Lei Legislativo nº 069/18 – Edimar Geraldo Salomon
– declara de Utilidade Pública o Sindicato das Indústrias da Construção e do
Mobiliário de São Bento do Sul – SINDUSMOBIL. Com a palavra, o senhor
presidente agradece a análise do projeto. Ninguém querendo se manifestar
o projeto de Lei Legislativo nº 069/18 seguirá para discussão e votação em
uma próxima sessão. Em primeira discussão e primeira votação a Proposta
de emenda a Lei Orgânica nº 003/18 com emenda – Daguimar Nogueira e
outros – fica modificada a Lei Orgânica Municipal. Começando a discussão
da emenda modificativa da Lei Orgânica nº 003/18, o vereador Fernando
Mallon disse que os vereadores da bancada do PP e do PSB fizeram uma
proposta de Lei Orgânica, em que cria o Artigo 49 A na Lei Orgânica
Municipal. Quando foi observar, se deparou com uma situação, que é onde
todos os trabalhadores tem o direito do 1/3 de férias, no mínimo, e o STF já
decidiu que cargos políticos têm direito a 1/3, não se fala dos vereadores e
ai faz um parêntese (que vereadores não têm férias e nem podem ter), os
vereadores tem recesso, e se for convocado terá que comparecer. Agora
acrescentou o paragrafo 3º que as férias serão concedidas com os seus
subsídios e com o acréscimo de 1/3, junto com um paragrafo 4º que se o
prefeito não quiser tirar férias entre os quatro anos, ele não pode chegar
depois e dizer que ele quer em dobro. Acha justo que o prefeito receba
esses 1/3 igual a qualquer um, já que se dedica igual a um trabalhador.
Continuando a discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse
que havia a necessidade de especificar o 1/3 de férias, uma vez que é
direito de todos os trabalhadores. Mas também havia a necessidade da
questão de não usufruir das férias, e depois solicitar em pecúnia requerendo
em dobro. Continuando a discussão, o vereador Jairson Sabino disse que o
prefeito pode, por algum motivo, passar os quatro anos e não gozar de suas
férias, onde vai receber os valores porque irá trabalhar, vai abrir mão de 1/3.
Com a parte, o vereador Fernando Mallon disse que ele receberá esses 1/3
mesmo não gozando das férias, mas não vai poder reclamar depois dizendo
que não recebeu as férias. Ninguém mais querendo se manifestar, foi
colocada separadamente em primeira votação a Emenda Modificativa nº
001, e aprovada por unanimidade. Após foi colocado em discussão à
proposta de Lei Orgânica nº 003/18 com a inclusão da emenda modificativa
001. Começando a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que tem o
Artigo 1º onde estabelece que no parágrafo primeiro do Artigo 34 da Lei
Orgânica Municipal que o prefeito precisa informar à Câmara Municipal do
fato e o respectivo número da Lei sancionada e promulgada no prazo de 48
(quarenta e oito) horas. Aumentando de 48 horas para cinco dias. No
parecer que deram, era que não vai causar nenhum problema para a
celeridade dos projetos, por isso o parecer favorável à alteração do
parágrafo primeiro do Artigo 1º da Lei Orgânica Municipal. É a segunda vez
na Legislatura que se dá benefícios diretos ao prefeito, e concedendo esse
1/3 de férias, espera que quando se falar dos vereadores, principalmente os
da oposição, olhem com carinho. Continuando a discussão, o vereador
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Peter Alexandre Kneubuehler disse que o prazo de 48 horas, muitas vezes,
se tornava apertado para fazer todos os trâmites que eram necessários, por
isso o Executivo solicitou que trabalhassem a questão na Câmara de
Vereadores. Continuando a discussão, o senhor presidente disse que os
mesmo prazos dados ao prefeito, valem ao Presidente da Câmara de
Vereadores. É interessante porque não há necessidade, de quando o
prefeito não promulga comunicar a Câmara de Vereadores. Quando foi
colocado em discussão o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que
ainda não poderiam votar o projeto, porque a emenda ainda não foi
devidamente aprovada, e no seu ver acredita que teria que ser aprovada
toda a emenda para dai aprovar o projeto. Com a palavra, o senhor
presidente disse que dentro do seu conhecimento, a votação da Emenda
Modificativa sofre o mesmo processo do projeto, mas não quer dizer de que
na segunda a emenda não possa ser retirada. Com a palavra, o vereador
Fernando Mallon disse que no Regimento Interno não diz nada sobre se
votar ou não a emenda duas vezes. E diz que o senhor presidente
precisava ter nomeado quando foi formada a Comissão, quem é o
Presidente, o Relator e quem é o Membro. Então acha que a emenda
deveria ser só uma discussão, seguindo a mesma tramitação dos projetos
normais. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que
concorda com essa votação do projeto com a emenda aprovada e daqui a
dez dias se vote somente o projeto com a emenda aprovada para a
segunda discussão. Com a palavra, o vereador Fernando Mallon leu o
Artigo 403 e 404 do Regimento Interno, onde diz que o Plenário que decide
se libera ou não. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocada em
primeira votação nominal a proposta de emenda a Lei Orgânica nº 003/18,
com a emenda aprovada, onde foi aprovado por unanimidade e seguirá
para discussão e votação em uma próxima sessão. PALAVRA LIVRE: Com
a palavra, o vereador César Augusto Accorsi de Godoy se abstém da
palavra e pede a autorização da retirada do Plenário, pois o mesmo foi
quem solicitou o adiantamento da sessão. Primeiro vereador a fazer o uso
da palavra, vereador Edimar Geraldo Salomon que se absteve da palavra.
Próximo, vereador Peter Alexandre Kneubuehler que se absteve da
palavra. Próximo, vereador Fernando Mallon disse que dias atrás o
secretário de saúde, em uma das entrevistas que deu, mencionou que o
prefeito autorizou a realização de um concurso emergencial para a
contratação de mais médicos, mas Mallon alerta o prefeito e o secretário de
planejamento, para que incluam neste concurso, os fiscais de obras. A
cidade está com pouco fiscais, não dando conta de tanta demanda, assim
como outros cargos que precisam do concurso para a contratação. Se
fizerem um concurso, Mallon sugere para que façam todos juntos assim não
fazendo o trabalho dobrado. Com reação aos cursos dos vereadores,
Mallon diz que pegou muito mal na cidade de São bento do Sul e
principalmente em Rio Negrinho com a crítica fácil, e recorda que em 2016
se manifestou no dia 10 de outubro, na sessão, imediatamente a seguir das
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Eleições Municipais. Depois fez o Requerimento de Informação nº 325 que
pedia informações sobre quem teria feito cursos com a empresa Ideia, na
época o requerimento não foi colocado em discussão no Plenário porque
era um assunto a feito a Mesa Diretora e não ao Plenário. Dias depois veio
à informação que não era só a empresa Ideia, mas também outras duas
empresas. Esses documentos que recebeu, foram solicitados pela
Delegacia também, mas como chegou à informação de que a Polícia estava
investigando, não se tomou mais nenhuma providência. Estavam ligados ao
assunto e aguardam o desenrolar da Polícia, agora com o indiciamento, vai
para o Ministério Público, onde irão analisar para ver se fazem a denúncia
contra todos os indiciados ou só com alguns e vão ter o direito de defesa.
Deixa claro que essa situação é diferente da que aconteceu com os
médicos e com o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, o vereador Jaime
foi acusado como dentista e não como vereador. Com aparte, o senhor
presidente disse que quando o vereador Mallon fez o Requerimento de
Informação para a Câmara de Vereadores a Delegacia solicitou a câmara
essas informações oficialmente, já que eram as mesmas informações que
necessitavam. Novamente com a palavra, o vereador Fernando Mallon
disse que nesse Requerimento de Informação não mencionou o nome de
ninguém e deixa claro que esses documentos não foram repassados pelo
vereador. Próximo, vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima disse que a
sua manifestação vai ao sentido do Setembro Verde que tem um programa
dotado a prevenção do câncer de intestino, com estimativa para o ano de
2020, de 15 milhões de novos casos no mundo, e sendo o segundo Câncer
que mais mata, ficando atrás do câncer de mama. Jaime informou que no
Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima em média 596 mil novos casos
da doença. As causas variam, mas exposição das células do intestino a
fatores de risco, como hábitos não saudáveis, faz surgir uma pequena
verruga com certa irritação que, com o passar dos anos, pode se
transformar em um câncer. Os sintomas são: sangue nas fezes, mudanças
de hábitos intestinais, dores abdominais, sensação de evacuação
incompleta e perda de peso, e só pode se saber se está com a doença se
fizer exames próprios para o problema. Enalteceu o Dia Mundial da Limpeza
e parabenizou a JCI pelo trabalho e a ASBCiclo que fez um trabalho muito
bom na Estrada Rio Negro. Registrou a inauguração da Clinica Rim e Vida
que trouxe uma melhor qualidade no atendimento de seus pacientes.
Próximo, vereador Jairson Sabino disse que na Rua Paulo Romer,
Schramm, recebeu reclamação de moradores, onde à medida que a
Prefeitura faz as mudanças junto ao SAMAE, está cada vez pior, deixando
abertas as valetas e impedindo a passagem de pessoas. Sabino
parabenizou o Delegado pelo trabalho que vem realizando com agilidade
que ainda encontra tempo para fiscalizar o Legislativo. Sobre as diárias das
câmaras, solicita para que seja resolvido bem rápido e não fique parado
igual ao caso da ASP. Também alguns moradores estão reclamando sobre
o pagamento de indenizações de terrenos, e quando necessitam dos
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terrenos, usam como metro quadrado a avaliação da rodovia que é mais
valorizado e quando os moradores querem vender, utilizam a menor
avaliação do mercado. Parabeniza a inauguração da Clinica Rim e Vida.
Com aparte, o senhor presidente disse que é bom que o Brasil tenha o
SUS, está defasado, mas ajuda muitas pessoas. Salomon comenta que o
prédio da Clinica Rim e Vida é um dos mais bonitos na Avenida São Bento.
Próximo, vereador Claudiomar Wotroba que se absteve da palavra.
Próximo, vereador Daguimar Nogueira lembra a sujeira que foi retirada
pelas margaridas e os margaridos, servidores que devem ser honrados.
Daguimar comentou a junção das duas pontes na SC 418 um pouco antes
do viaduto de Oxford, que na época o Deinfra disse que era a única maneira
de emendar as pontes, deixando um degrau, dois postes e uma curva. Mas
uma empresa que vai se instalar em frente ao local da junção, mostrou que
é possível juntar as duas pontes sem mesmo um engenheiro ter tido a ideia.
E conclui que essa obra que a nova empresa fez, foi à solução de uma obra
que o Deinfra fez e disse que era impossível a junção das duas pontes.
Mudará a entrada de São Bento do Sul. Próximo, vereador Marco Rodrigo
Redlich disse que a Rua Paulo Romer vem recebendo obras da SAMAE e o
mesmo até fez um vídeo de fiscalização da obra. Informou que no final de
semana foi providenciado o saibro, mas que estão tentando finaliza-la o
quando antes. A empresa está tendo o cuidado de abrir e fechar todas as
valas, todos os dias, então não há nenhum local onde as valas estão
abertas oferecendo risco às pessoas. E assim foi feito no Monte Carlo,
quem passa por lá hoje, nem percebe que teve uma obra de esgoto, registra
os parabéns do trabalho realizado que vem sendo um modelo para a
cidade. Com relação ao terreno do aterro sanitário, Redlich esclarece que o
Município não escolhe que valor pagar, é feito uma avaliação por um
avaliador que não tem ligação com a Prefeitura e nem com o Município.
Com aparte, o vereador Jairson Sabino disse que os moradores não estão
achando a obra rápida e essa questão foi uma colocação de moradores e
não uma colocação do próprio vereador. Outra questão, Sabino disse que a
avaliação do imóvel pode pender para quem está pagando, nesse caso a
Prefeitura. Novamente com a palavra, o vereador Marco Rodrigo Redlich
disse que a avaliação é feita por alguém do mercado e não alguém da
Prefeitura. Com aparte, o vereador Fernando Mallon disse que por duas
ocasiões, o então vereador Luis Alberto Sieves, questionou as avaliações
feitas afim da apropriação para a compra do imóvel. Uma era o Município
comprando e comprando por um valor além do normal, e outra que estava
se desfazendo abaixo do valor. Mallon disse á intervenção do Poder Público
sim. Novamente com a palavra, o vereador Marco Rodrigo Redlich Mostrou
um vídeo aonde falou sobre o resultado da realização do Dia Mundial da
Limpeza realizada no sábado pela JCI, com 47 voluntários trabalhando,
onde recolheram 17 toneladas de lixos, retirados da natureza e
encaminhados para o seu devido local. Redlich falou ainda sobre o local de
entrega voluntária, instalado pelo SAMAE. Com aparte, o senhor presidente
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disse que a Prefeitura deveria procurar uma parceria com os proprietários
desses terrenos para cerca-los, assim reduzindo a possibilidade de as
pessoas jogarem o lixo lá. Novamente com a palavra, o vereador Marco
Rodrigo Redlich disse que a SAMAE tem um lugar próprio para receber
esse tipo de lixo. Com aparte, o vereador Jairson Sabino parabeniza a
atitude do vereador Marco Rodrigo Redlich de retirar todo o lixo, e a
conscientização de todo o pessoal. Sabino disse que o Governo deveria
avaliar a possibilidade de se fazer o trabalho da São Bento Sempre Limpa
todo o sábado, não somente uma vez por mês. Novamente com a palavra, o
vereador Marco Rodrigo Redlich homenageia a JCI por coordenar e realizar
esse trabalho, a ASBCiclo que estava na ação no bairro Rio Negro, ao
Movimento de Casais e Cristo que ajudaram no Parque 23 de Setembro, os
alunos do PROA que ajudaram no centro da cidade e também a Escola
Adélia Lutz que coordenou o trabalho no bairro Cruzeiro. Não havendo mais
nada a se tratar, o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon agradeceu á
presença de todos e convocou os vereadores para a próxima sessão
ordinária que se realizará no dia 20 de setembro de 2018 às 18h. Sala das
Sessões, 17 de setembro de 2018.
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