“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 28ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 18 de junho de 2018. Aos dezoito 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 48 do Estatuto do
Idoso, pelo vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. ATA: Discutida e aprovada à ata
da 27ª reunião ordinária, deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura.
EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 233/2018 do Executivo Municipal,
encaminhando os Projetos de Lei 146, 147 e 148/2018, a seguir discriminados: Projeto
de Lei 146, Altera dispositivo na Lei 1688, de 24 de outubro de 2006, e dá outras
providências: Projeto de Lei 147, Autoriza a abertura de credito adicional especial no
orçamento vigente do Município; Projeto de Lei 48, Altyera a Lei 3928, de 29 de maio
de 2018; Ofício 231, acusando o recebimento de Indicações; Ofício 234, informando a
Promulgação de Lei; Ofício 093 da EMHAB; Requerimento 096 do verador Jaime
Pedro Ferreira de Lima, solicitando licença de trinta dias entre os dias 16 de julho e 15
de agosto; Indicações 1267, 1268 e 1269 do vereador César Augusto Accorsi de
Godoy; Indicação 1270 do vereador Marco Rodrigo Redlich; Requerimento de
Certificado de Regularidade do Clube Soroptimista de São Bento do Sul e Ofício do
LEO CLUBE. 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 146,
147 e 148/2018 do Executivo Municipal e o Certificado de Regularidade do Clube
Soroptimista de São Bento do Sul. Em discussão única e votação o Requerimento nº
096/18 – Jaime Pedro Ferreira de Lima – Solicitando licença de 30 dias para tratar de
assuntos particulares. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima
comentou que está se ausentando para tratar de assuntos particulares e também para
dar oportunidade a sua suplente. Ninguém mais querendo se manifestar foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade o Requerimento nº 96/18. Em segunda
discussão e votação o Projeto de Lei nº 144/18 – Executivo Municipal – Ratifica Termo
de Cessão de Uso que entre si celebram o município de São Bento do Sul e o Estado
de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Com a
palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler comentou que venceu um convenio
de utilização de veículos comprados com recursos do FUNREBOM que são utilizados
pela polícia militar em São Bento do Sul. A vantagem de termos veículos dessa forma
é que esses veículos podem ser usados apenas em nosso município. Com a palavra o
senhor presidente disse que alguns anos atrás o município adquiriu veículos e que
foram cedidos para outros municípios. Complementou dizendo que se todos os
municípios fizessem o mesmo que São Bento do Sul, a polícia militar estaria em uma
situação bem melhor. Ninguém mais querendo se manifestar foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 144/18. Em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei nº 145/18 – Executivo Municipal – Extingue o Centro de
Educação Infantil Municipal Berçário Magia do Bebê e revoga a Lei nº 3423, de 25 de
setembro de 2014. Ninguém querendo se manifestar o projeto de lei foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Em primeira discussão o Projeto de 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 projeto declara como Utilidade Pública o
COSB e que irá se manifestar a respeito na segunda discussão. Ninguém mais
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querendo se manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei seguirá para
discussão e votação em uma próxima sessão. Neste momento foram feitas as
entregas das Moções de Aplauso para a coordenadora do projeto Farmácia Viva e
também para a equipe de TAEKWONDO. Em seguida foi cedido espaço ao senhor
Rodrigo Schreiner para falar a respeito da EMHAB. Antes de finalizar o senhor
presidente registrou o falecimento do senhor Raul Prass e do senhor Laurindo Dums.
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 21 de
junho de 2018, as 19h00min. Encerrando e mandando lavrar a presente ata. Sala das
Sessões, 18 de junho de 2018.
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