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Aos três dias do mês de Maio de dois mil e dezessete, às quinze horas, nas
dependências  da  Câmara  Municipal,  reuniram-se  os  Vereadores  sob  a
Presidência  do  Vereador  Antonio  Carlos  Magrin.  Após  as  saudações  aos
presentes, aos Vereadores, ao Tenente Nauro e ao Prefeito Jean o Presidente
solicitou  ao  Primeiro  Secretário  Vereador  Joelcio  a  confirmação  de  quorum
regimental. Com a confirmação da presença de nove vereadores, o Presidente
declarou  aberta  a  Sessão  Extraordinária.  Dando  continuidade  o  Senhor
Presidente convidou o Prefeito Jean para tomar assento junto a Mesa Diretora.
O Presidente solicitou ao Vereador Ari  para proceder a acolhida da presente
sessão.  Em seguida o Presidente  solicitou ao 2° Secretário  a  leitura da Ata
n°012/2017, da Sessão Ordinária realizada no dia 24 de Abril de 2017. Após sua
leitura a Ata foi discutida e aprovada com a inclusão de texto Requerido pelo
Vereador  Edison,  que  consta  do  seu  pronunciamento,  na  forma que  segue:
“Concluiu o vereador, com a leitura de uma Mensagem aos Gestores Públicos,
Legislativo  e  Executivo,  propondo  uma  profunda  reflexão  sobre  os
comprometimentos e promessas no início de uma gestão e o comportamento e
ações contraditórias posteriores desses gestores”. Abrindo a ordem do dia o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que anunciasse a pauta da
presente  sessão.  O  secretário  comunicou  que  havia  registro  da  seguinte
matéria. 1) Projeto de Lei n° 011/2017, de 12 de Abril de 2017, que "AUTORIZA
O PODER EXECUTIVO DE MONTE CASTELO A FIRMAR CONVÊNIO COM O
ESTADO  DE SANTA CATARINA,  ATRAVÉS  DO CORPO  DE BOMBEIROS
MILITAR,  PARA EXECUÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  BOMBEIROS.  " Em  ato
contínuo o Presidente colocou em discussão e votação,  o  Projeto de Lei  n°
011/2017,  restando  este  aprovado,  por  unanimidade.  Abrindo  o  espaço
destinado a palavra livre e por  ordem de sorteio a palavra foi  concedida ao
Vereador Saul, o qual confirmou que tudo que for bom para o município terá seu
apoio. Finalizou parabenizando o Prefeito Municipal pelo Projeto de instalação
do Corpo de Bombeiro em nossa cidade. O Vereador Ari, por sua vez, destacou
a importância do Projeto, ora aprovado, que concretiza a aspiração e sonho da
população. Afirmou o vereador que a instalação do Corpo de Bombeiros é o
maior presente recebido pelo aniversário do município. Elogiou o Prefeito pela
atitude de trazer a unidade de Bombeiros, parabenizando a administração e a
cidade  pelo  seu  aniversário.  O  Vereador  Edison,  em  seu  pronunciamento,
parabenizou  todos  os  envolvidos  na  implantação  do  corpo  de  bombeiros,
especialmente o Executivo, os Vereadores e o Sub Comandante do 9° Batalhão
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conhecimento  adquirido  quando  servia  a  fileira  militar.  Concluiu  o  vereador
afirmando que logo teremos os anjos da guarda e na necessidade eles estarão
aqui na cidade. O Vereador Joelcio, parabenizou o Prefeito pela iniciativa de
instalar o corpo de bombeiros em nossa cidade, relembrando o fato ocorrido
com seu irmão, que perdeu seu patrimônio por sinistro de incêndio. Finalizou o
vereador parabenizando os vereadores pela aprovação do Projeto. O Vereador
Heverton iniciou sua fala, parabenizando o Presidente, Vereador Antonio Carlos,
Mesa  Diretora  e  Vereadores,  pela  realização  desta  importante  sessão.
Relembrou o vereador que no ano 2009, teve a oportunidade de apresentar, ao
Executivo, uma Indicação pedindo a Instalação do Corpo de Bombeiros e, em
2013,  ele  e  o  Vereador  Edson,  encaminharam  proposta  ao  Executivo  para
compra de um caminhão Pipa, desejos que não foram atendidos. Concluiu o
vereador manifestando sua satisfação de estar votando o Projeto do Corpo de
Bombeiros.  A  Vereadora  Selma,  destacou  a  importância  da  Unidade  de
Bombeiros na cidade, relatando os diversos trabalhos e atendimentos que são
desenvolvidos  pelo  corpo  de  bombeiros,  com  ênfase  as  ações  preventivas,
enaltecendo a missão dos bombeiros. Finalizou a vereadora, parabenizando os
dois órgãos de governo, Estadual e Municipal, pela iniciativa e parceria nesta
ação social.  O Vereador Leandro, em seu pronunciamento, se manifestou da
honra de participar desta tão sonhada conquista de implantação do Corpo de
Bombeiros  em Monte  Castelo.  Relembrou  o  vereador  de  fatos  ocorridos  na
cidade, e de famílias que perderam seus patrimônios, por incêndios, ocorridos
em  suas  residências.  Disse  o  vereador  que  espera  uma  ação  urgente  de
implantação da Unidade de Bombeiros, sugerindo por fim, ao Executivo, que as
pessoas capacitadas para as atividades de bombeiro, sejam elas residentes na
nossa cidade. O Vereador Samuel, em sua fala, parabenizou o Prefeito Jean e o
Tenente Nauro. Prosseguiu o vereador elogiando o Prefeito pela atitude, já nos
primeiros meses de mandato, de abraçar este Projeto e grande conquista para o
município.  Em  seguida  a  palavra  foi  concedida  ao  Sub  Comandante  do  9°
Batalhão do Corpo de Bombeiros de Canoinhas, Tenente Nauro Mück, o qual
iniciou seu pronunciamento destacando a clareza que tem os vereadores sobre
o trabalho do Corpo de Bombeiros e sua nobre missão, e que este projeto já foi
tentado implantar em outras ocasiões e que se fosse fácil já teria acontecido.
Disse o Tenente Nauro é uma missão muito difícil e custo muito elevado e que, a
muito tempo vem buscando sua viabilidade juntamente com o Prefeito Municipal
e  agora  se  desenha  um  caminho  possível  de  implantação  do  Corpo  de
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implantação da unidade de bombeiro em Papanduva e que aqui, os bombeiros
prestarão  serviços  de  qualidade  que  vai  orgulhar  os  moradores  da  cidade.
Prosseguiu  o  Sub  Comandante  historiando  a  existência  dos  Bombeiros  em
Santa Catarina, ora composto por 14 batalhões. Continuou agradecendo o povo
e a Rádio Castelense, pelas coberturas jornalísticas em ocorrências. Prosseguiu
o Tenente Nauro fazendo amplo relato sobre os serviços, atendimentos e ações
que  fazem  parte  da  missão  do  Corpo  de  Bombeiros,  inclusive  da
conscientização da população que virá através de palestras e cursos. Enfatizou
o comandante que este trabalho não será fácil pelo seu custo alto nas 24 horas,
de plantão e que, acredita que ainda este ano, esperam entregar este serviço à
comunidade.  Finalizou  o  Tenente  Nauro,  afirmando  que  há  20  anos  atrás,
apenas  25  cidades  tinham  o  serviço  de  Corpo  de  Bombeiros  e,  hoje,  129
cidades contam com este serviço e, isto é muito bom. Dando continuidade a
palavra  livre,  a  palavra  foi  concedida  ao  Prefeito  Jean,  que  em  seu
pronunciamento  destacou  os  inúmeros  trabalhos  prestados  pelo  corpo  de
Bombeiros,  inclusive os de prevenção que no seu entendimento é  da maior
importância,  pois  estas  ações  evitam  acontecimentos  que  podem  ser
catastróficos. Prosseguiu o Prefeito falando sobre a realização do Projeto, dos
estudos  de  viabilidade,  do  impacto  financeiro,  custos  de  implantação  e
operacionalização do Corpo de Bombeiros e as parcerias possíveis. Adiantou o
Prefeito  que  o  Estado  disporá,  do  conhecimento,  treinamento  do  efetivo
bombeiro, bem como, cederá um caminhão de grande porte, uma ambulância
básica  e  um  veículo  para  serviço  administrativo  e  fiscalização.  Adiantou,
também,  o  Prefeito  Jean,  que  serão  convidados  servidores  de  carreira  para
compor  o  efetivo  do  quartel,  visando  com isto  dar  sustentação  financeira  a
execução deste  Projeto  e  reduzindo  o  montante  da  folha  de  pagamento  da
Prefeitura. O Prefeito deixou claro que caberá ao município a manutenção da
frota do quartel e custeio de alimentação e que conta com uma Receita em torno
de R$ 3.000,00, proveniente de alvarás que ora se destina ao Grupamento de
Papanduva. Noticiou o Prefeito Jean que já tem recursos reservados para o
quartel e, a partir da Sanção da lei estará lançando o processo licitatório para
execução das obras da sede dos Bombeiros. Prosseguiu o Prefeito detalhando
a questão da cessão de servidores,  sua escala de trabalho sob o  comando
hierárquico  do  Comando  do  Corpo  de  Bombeiros.  Finalizou  o  Prefeito
enfatizando que se os Bombeiros de Monte Castelo salvarem uma vida, já valeu
a pena e que acredita que com isso entrarão para a história do Município. O
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que vivemos um momento histórico no nosso município que ficará marcado por
esta sessão Extraordinária que proporcionou a aprovação do Projeto de Lei n°
011/2017, projeto este que vem de encontro a uma das maiores aspirações do
povo de Monte Castelo.  Em nome da população,  o  Presidente agradeceu o
Prefeito Jean pela nobre e destacada atitude no encaminhamento do Projeto e
ao Tenente Nauro Mück, pelo distinto apoio e colaboração que contribuiu, de
forma decisiva, para este inesquecível acontecimento. O Presidente agradeceu
a  presença  de  todos  e  encerrou  a  sessão  desejando  a  todos  uma  ótima
semana.  A presente Ata foi registrada nos termos do Artigo 125 do Regimento
Interno desta Casa Legislativa e o conteúdo integral de áudio, desta sessão,
encontra-se gravado e arquivado em mídia digital, podendo ser disponibilizado
em CD ou PEN DRIVE, mediante requerimento do interessado. Para constar foi
lavrada  a  presente  ata  pelo  Sr.  Arnaldo  Pereira  do  Santos,  Assessor
Parlamentar  da  Casa,  que  após  lida  e  aprovada  segue  assinada  pelos
Vereadores presentes.
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