“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 6ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 26 de fevereiro de 2018. Aos vinte
e seis dias do mês de fevereiro, 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 37 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo
Daguimar Nogueira. ATA: Discutida e aprovada à ata da 5ª reunião ordinária deste
segundo ano legislativo da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou:
Ofício 056 do Executivo Municipal, encaminhando os Projetos de Lei 111 e
112/2018, a seguir discriminados: Projeto de Lei 111, Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente do Município; Projeto de Lei 112,
Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber bens em doação e ceder local em
logradouros públicos para a instalação de bicicletários; Veto 001/2018 ao Projeto
Legislativo 039/2017; Ofício 054 do Executivo Municipal, solicitando documentos;
Ofício 055, solicitando alterações em projeto de Lei; Ofício 057, acusando o
recebimento de Requerimentos de informação e Indicações; Ofício 059, acusando
o recebimento de Requerimento de Informação e Indicações; Projeto Legislativo
046 do vereador César Augusto Accorsi de Godoy, Revoga a Lei Municipal 094, de
30 de junho de 1978; Projeto Legislativo 047 do vereador Marco Rodrigo Redlich,
Denomina Fabricio Otto Servidão do Município; Moção 070 assinada por todos os
vereadores; Moção 071 do vereador Marco Rodrigo Redlich; Requerimento 074 do
vereador Claudiomar Wotroba, solicitando o arquivamento do Projeto Legislativo
036/2017; Indicação 1142 do vereador Jairson Sabino; Indicação 1143 do vereador
Edimar Geraldo Salomon; Indicação 1144 do vereador Claudiomar Wotroba e
ofício 004 da Junta de Serviço Militar de São Bento do Sul. 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 111 e 112/2018 do
Executivo Municipal, bem como os Projetos Legislativos 046 e 047. Encaminhou
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, as Moções 070 e 071,
bem como o Veto ao Projeto Legislativo 039, e o ofício 055/2018, solicitando
alterações no Projeto Legislativo 041. Em discussão única e votação o Moção nº
069/18 – Jaime Pedro Ferreira de Lima e Jairson Sabino – Moção de Apelo ao
Governador do Estado de Santa Catarina, ao Presidente da ALESC, a Secretaria
de Estado da Infraestrutura e a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Mafra
para a realização de estudos técnicos quanto a viabilidade de instalação de um
viaduto ou uma rotatória na SC 418, no acesso à Avenida dos Imigrantes, bem
como a manutenção permanente com roçadas para melhor visualização dos
usuários. Com a palavra o vereador Jairson Sabino comentou que muito se fala da
necessidade de um trevo ou viaduto. O que se comenta é do preço, comentou-se
que o trevo desses poderia custar R$4 milhões. Com a palavra o vereador o
senhor presidente disse que não falta solicitação da comunidade de São Bento do
Sul e que não se discute o preço de uma vida. É lamentável que não temos força
política para conseguir essa melhoria. Com a palavra o vereador Nivaldo Bogo
disse que é lamentável e que provavelmente será mais um apelo a ser ignorado
pelo governo do estado. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima
disse que é uma situação triste, mas precisamos bater nessa tecla para que seja
feito algo. Dificilmente será feito um viaduto já que dizem não ter dinheiro nem
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para fazer as roçadas na Serra Dona Francisca. Há uma tendência muito grande
de ela ser privatizada. Com a palavra o vereador Sabino disse que é tempo de
acreditar em milagres, o ano em que os políticos saem em busca de eleição ou
reeleição. A situação do descaso com o planalto Norte é absurda, o abandono com
a conivência do legislativo catarinense. Se for privatizado, queremos desconto no
imposto. Com a palavra o vereador Claudimar Wotroba disse que na legislatura
passada enviou alguns pedidos e até agora nada foi feito. Com a palavra o
vereador Daguimar Nogueira disse que os vereadores das três cidades poderiam ir
até Florianópolis conversar diretamente com o Governador. Com a palavra o
senhor presidente lamentou a questão da ADR de Joinville não ter competência
para contratar uma equipe para fazer a roçada na serra. Em seguida citou a
construção da metade de um trevo alemão no Loteamento Itália. Ninguém mais
querendo se manifestar foi colocada em votação e aprovada por unanimidade a
Moção 69/18. Em discussão única e votação o Projeto de Resolução nº 02/18 –
Fernando Mallon – Altera redação dos Arts. 6º e 7º da Resolução nº 012 de 06 de
março de 2007. Com a palavra o vereador Fernando Mallon disse que um dos
instrumentos de comunicação que temos é a Tribuna Popular Livre, acontece que
muitas vezes os vereadores ficam prejudicados em suas falas. O objetivo não é
acabar com esse instrumento, mas sim limita-lo. Sua proposta é limitar duas
sessões por mês para que os vereadores possam desenvolver os seus trabalhos.
Com a palavra o vereador Jairson Sabino disse que é frustrante 3 minutos para
expor um assunto com os necessários detalhes em tão pouco tempo. Com a
palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler comentou que se nos
verificarmos a quantidade de sessões que existem no ano é perfeitamente possível
que seja distribuído durante o ano. Além disso, é importante sempre cumprir o
horário dos vereadores também, cada um tem que ter a responsabilidade de
manter o seu tempo de fala. Com a palavra o senhor presidente disse que tem
deixado democraticamente o tempo necessário e que as vezes o tempo é
extrapolado. Com a palavra o vereador Godoy disse que o presidente fica em uma
saia justa para não cortar o orador e que isso é complicado. Com a palavra o
vereador Daguimar Nogueira disse que tem assunto que todos os vereadores têm
vontade de questionar. Com a palavra o vereador Mallon disse que temos um
instrumento que é a convocação para chamar qualquer servidor, exceto o prefeito.
Então poderíamos utilizar essa prerrogativa para situações que demandam mais
tempo. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que deveríamos
usar a convocação para chamar um membro do executivo, porque em dez minutos
é impossível um secretário de saúde falar, por exemplo. Com a palavra o vereador
Nivaldo Bogo disse que é importante manter o espaço e que muitos assuntos são
de interesse da coletividade e que os tempos se extrapolam quando são abertos
os questionamentos por partes dos vereadores. Novamente com a palavra o
senhor presidente disse que muitas vezes o vereador solicita um secretário para
fazer uso da tribuna e que a convocação deveria ser usada em últimos casos.
Ninguém mais querendo se manifestar foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o Projeto de Resolução nº 02/18. Em discussão única e votação o
certificado de regularidade n° 31/18 – São Bento Handebol Club. Com a palavra o
vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que a cada ano as entidades
precisam prestar contas e para renovar o seu certificado de entidade pública.
Ninguém mais querendo se manifestar foi colocar em votação e aprovado por
unanimidade o certificado de regularidade nº 31/18. Em primeira discussão o
Projeto de Lei nº 108/18 – Executivo Municipal – Autoriza a Empresa Municipal de
Habitação de São Bento do Sul – EMHAB, a alienar imóveis. Com a palavra o
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vereador Mallon comentou que os contratos que foram firmados com os mutuários
preveem prazos de pagamento e uma das obrigações é de que os imóveis não
podem ser passados a terceiros. Na gestão do prefeito Tureck foi muito rígida
nessa questão no sentido de entrar com ações de rescisão de contrato. Disse que
vai fazer um pedido de informação por que tem uma pessoa que não estava no
imóvel e quer saber o que houve com esse imóvel ao longo dos anos. Com a
palavra o vereador Peti disse que o projeto é legal e por isso passou pelas
comissões. Complementou dizendo que é favorável ao requerimento de
informação, caso o vereador Mallon o faça. Ninguém mais querendo se manifestar
o senhor presidente informou que o projeto de leis seguirá para discussão e
votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº
110/18 – Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente do município. Com a palavra o vereador Peti disse que o
projeto altera alguma rubrica por conta de alteração na legislação. Com a palavra o
senhor presidente disse que a prefeitura e Câmara são obrigadas a se adequar e
como essa alteração não estava programada foi necessário criar esse projeto para
acertar essa questão. Ninguém mais querendo se manifestar o senhor presidente
informou que o projeto de lei seguirá para discussão em uma próxima sessão. Em
primeira discussão o Projeto de Lei Legislativo nº 043/17 – Marco Rodrigo Redlich
– Altera o Art. 6º, incluindo o § 2º na Lei 2969 de 03 de março de 2009 que
concede isenção de tarifa do transporte coletivo aos deficientes no município de
São Bento do Sul. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que
esse projeto foi proposto com base em uma discussão que foi realizada no
CONDE e fala sobre a carteirinha que é utilizada para isenção que os deficientes
tem no transporte público coletivo. Hoje o deficiente precisa ter uma carteirinha
municipal, estadual para transitar em outras cidades e federal para fora do estado.
A proposta é que a carteirinha federal passe a valer no município para facilitar.
Com a palavra o vereador Mallon perguntou o porquê que a concessionário
precisa ter uma lista dos isentos. Pedindo um aparte o vereador Peti disse que
existe todo um regramento para estar demonstrado legalmente ser deficiente. Com
relação aos dados estar cadastrados na empresa, disse que vai entrar em contato
com a assistência social para tirar essas dúvidas. Novamente com a palavra o
vereador Mallon comentou que na legislatura passada foi falado a respeito do
acompanhante e que esses sim deveriam ser cadastrados. Com a palavra o
vereador Marco disse que um dos motivos é que a deficiência pode ser temporária,
diferente de uma pessoa idosa. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira
perguntou quais deficiências permitem esse tipo de benefício. Pedindo um aparte o
vereador Peti disse que existe uma regulamentação na lei. Com relação a
assistência social, é muito mais com relação a quantidade de usuários e que são
importantes para uma série de situações que vão acontecer. Pedindo um aparte o
vereador Sabino disse que quando se faz a planilha de custo para a passagem,
esses isentos são considerados. É justo que as pessoas enquadradas na lei
possam receber, mas contamos com a boa-fé de todos e que tudo isso precisa ser
observado. Pedindo um aparte o vereador Marco disse que o projeto apresentado
é para incluir o §2 que permite a utilização da carteirinha Nacional. Com a palavra
o senhor presidente disse que que a palavra deficiente é bastante pesada.
Pedindo um aparte o vereador Peti disse que essa nomenclatura foi definida pelo
CONDE. Por que eles não são portadores, eles tem deficiência. Ninguém mais
querendo se manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei seguirá
para discussão em uma próxima sessão. Neste momento o senhor passou o
calendário das sessões do mês de março, ficando os dias 01, 05, 08,15,16 e 26.
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Em seguida comentou que o plenário está reservado para o dia 01 para assinatura
do convênio da quimioterapia. Com a palavra o vereador Mallon sugeriu que o
senhor presidente entre em contato com o hospital já que essa informação não
veio de lá. Pedindo um aparte o senhor presidente disse que está tentando entrar
em contato, mas até agora não teve retorno. Com a palavra o vereador Jaime
disse que tem um assunto marcado com o Renato amanhã de manhã e que vai
falar diretamente com ele. Com a palavra o vereador Godoy comentou que a
solicitação do senhor presidente feita na semana passada foi atendida pelo
departamento de transito. Em seguida o senhor presidente comentou a respeito do
excesso de velocidade de alguns veículos na Avenida Argolo. PALAVRA LIVRE.
Primeiro vereador a fazer uso da palavra, senhor Peter Alexandre Kneubuehler
iniciou registrando o falecimento do senhor Reinaldo Voltolini e comentou que São
Bento do Sul perde um grande representante da cultura em nosso município e que
ele foi um dos responsáveis pelo Semeador. Em seguida convidou os vereadores
para comparecerem no Ginásio Annes Gualberto para a entrega de equipamentos
de fisioterapia fornecidos pelo Rotary e que serão utilizados para os atletas da
FMD. Próximo vereador, senhor Marco Rodrigo Redlich iniciou falando sobre a
mudança no governo do estado a respeito da extinção das ADRS. Mas nem todas
as notícias são boas. O recurso do governo federal vem para o estado, mas não
será repassado para o município. A esperança que nos resta é que o município
use esses valores para quitar as dívidas com os municípios. Em seguida
comentou que a pavimentação da Rua Amandus Rudnick está em fase de
finalização. A Rua Papanduva também está sendo finalizada, são duas
importantes do município. Informou que na semana passada foi feito serviço de
drenagem no Bairro Schramm. Próximo vereador, senhor Fernando Mallon iniciou
disse que Reinaldo Voltolini conseguiu fazer ações sociais através de seu dom. em
seguida disse que vai tentar agendar uma visita com o governador para ver a
situação da SC 418. Dando sequência disse foi procurado por um professor
dizendo que na gestão do prefeito Mallon a educação bancava o transporte dos
alunos durante os jogos. Na primeira gestão do Magno foi passado isso para o
esporte o qual não dá conta. Próximo vereador, senhor Jaime Pedro Ferreira de
Lima iniciou parabenizando o Grupo Germânia pela sua nova loja. Sobre a
privatização da SC 418, disse que vai levar o nosso dinheiro e que os valores
pagos em IPVA não são usados para a manutenção das rodovias. A respeito da
quimioterapia, disse esperar que realmente estivesse para acontecer. Parabenizou
a OAB que fez um encontro aonde vieram 120 advogados de todo o estado.
Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon iniciou dizendo que para
roçar a Dona Francisca basta ter uma foice e vontade. Sobre o FUNDAM, disse
que esse valor não deveria vir para o estado. Sobre o Reinaldo Voltolini, comentou
que acompanhou a sua trajetória musical. Sobre quinta feira, nesse horário já será
possível saber a informação da quimioterapia é verdadeira ou não. Próximo
vereador, senhor Daguimar Nogueira iniciou lamentando o falecimento do
Reinaldo. Em seguida agradeceu a iniciativa do senhor presidente em procurar as
Câmaras de Campo Alegre e Rio Negrinho para todos juntos cobrarem do governo
do estado a situação da SC 418. Em seguida agradeceu todos que divulgaram o
treinamento do CVV. Próximo vereador, senhor Jairson Sabino iniciou
lamentando o falecimento do Reinando. Em seguida parabenizou a equipe de
xadrez que no final de semana tiveram vitórias. Dando sequência, comentou que
recebeu reclamações de pessoas que tiveram um acréscimo de IPTU em quase
100%. Pedindo um aparte o vereador Redlich comentou que o IPTU teve uma
redução esse ano e que talvez possa ter havido um erro. Novamente com a
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palavra o vereador Sabino comentou a respeito do posto central, que já trabalhou
com seis enfermeiras e agora trabalha com apenas duas. Segundo informações da
secretaria de saúde, é para ficar desta maneira mesmo. Comentou também que
no Posto de Serra Alta, os agendamentos estão sendo feito as 13h00min com
apenas cinquenta consultas e que as pessoas têm que ficar no sol por que no local
não existe nenhum abrigo. Não havendo mais nada a se tratar o senhor presidente
agradeceu a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando-os para
a reunião ordinária, que se realizará no dia 01 de março e, encerrou esta,
mandando que fosse lavrado a presente Ata. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de
2018.
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