“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

Ata da 7ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 01 de março de
2018. Ao primeiro dia do mês de março, 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 do Idoso, pelo Nivaldo Bogo. ATA: Discutida e
aprovada à ata da 6ª reunião ordinária deste segundo ano legislativo da
18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 065/2018
do Executivo Municipal, encaminhando os Projetos de Lei 113 e
114/2018, a seguir discriminados: Projeto de Lei 113, Autoriza a abertura
de crédito adicional especial no orçamento vigente do Município; Projeto
de Lei 114, Autoriza a abertura de credito adicional suplementar no
orçamento vigente do Município; Ofício -62, acusando o recebimento de
Requerimento de Informação e Indicações; Ofício 064, informando a
promulgação de Leis; Ofício 066, acusando o recebimento de
Indicações; Ofício 067, em resposta ao Requerimento de Informação
068; Ofício 068, informando período de férias do Prefeito Municipal;
Req2uerimento 075 do vereador Jairson Sabino, propondo Tribuna
Popular Livre para o dia 19 de março; Requerimento de Informação 079
do vereador Fernando Mallon; Indicações 1145, 1146, 1147, 1148 e
1149 do vereador Edimar Geraldo Salomon; Ofício do vereador César
Augusto Accorsi de Godoy, solicitando a retirada e o arquivamento do
Projeto Legislativo 046 e convite da Fundação Municipal de Desportos.
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 113 e 114/2018 do Executivo Municipal. Em
discussão única e votação o Moção nº 070/18 – Nivaldo Bogo e outros –
Moção de Apelo aos Deputados Estaduais Silvio Dreveck, Vicente
Caropreso, Carlos Chiodini, Antônio Aguiar, Darci de Matos, Valdir
Cobalchini e Patricio Destro, bem como aos Deputados Federais Mauro
Mariani, Marco Tebaldi e Jorginho Mello para que compareçam em
sessão legislativa desta Casa de Leis para prestarem contas do seu
mandato, em especial, o que trouxeram de recursos e melhorias à nossa
cidade. Com a palavra o vereador Nivaldo Bogo justificou que a moção
não serve para construir palanque em nosso município, porém o objetivo
é justificar o pouco que trouxeram para o município. Citou o exemplo de
um deputado no estado de SP, onde criou uma lei que prevê a segunda
feira sem carne. Esse tipo de legislação não nos interessa muito, tem
outros assuntos que trariam mais benefícios. Todos estão cansados de
fazer os pedidos e não serem atendidos em nada. Com a palavra o
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vereador Sabino disse que algumas pessoas tem a capacidade
interessante de distorcer as cosias, todos que virão já são deputados,
palanque seria se fossem convidados candidatos ao cargo. Todos eles
estão à nos dever, a nossa região está totalmente abandonada. Citou o
exemplo do imóvel que foi comprar pela ALESC, que segundo o
Deputado Silvio Dreveck irá gerar economia. Com a palavra o senhor
presidente comentou que conversou com alguns vereadores em Campo
Alegre e os convidou para estarem presentes no dia que os deputados
estiverem aqui. Com a palavra o vereador Daguimar Nogueira disse que
a ideia é boa e que seria interessante fazer um levantamento dos
acidentes que ocorreram na rodovia para levar a Florianópolis. Não faz
sentido nossa região merecer um descaso assim. Com a palavra o
vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima comentou que é uma boa
oportunidade para esses representantes venham aqui para prestar
contas, vai ser uma atitude de olho no olho. O que mais nos deixa
chateados, é essa via de mão dupla, o dinheiro vai, mas não volta. Em
seguida pediu para se ausentar porque irá representar a Câmara em um
evento no município. Com a palavra o vereador Cesar Augusto Accorsi
de Godoy comentou que na semana passada sugeriu o nome de mais
alguns deputados e que não subscreveu por falta de tempo. Disse que
tivemos um debata bastante acalorado ano passado a respeito de
valores repassados para a Câmara e que isso foi revisto e não foi feito.
Se fizermos a lição de casa, fica mais fácil de cobrar dos outros. Com a
palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que é importante
que seja feito um rito bem claro para que todos sejam iguais, caso
contrário, estaremos tratando iguais de maneiras deferentes. Com a
palavra o vereador Fernando Mallon falou a respeito da ida a
Florianópolis. Sugeriu que sejam enviados representantes de outras
entidades para não ser apenas um encontro entre políticos. Com a
palavra o senhor presidente disse que vai convidar as entidades para se
tornar um ato de reivindicação para a comunidade. Ninguém mais
querendo se manifestar a Moção 70/18 foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. Em discussão única e votação a Moção nº
071/18 – Marco Rodrigo Redlich – Moção de Aplausos a bibliotecária
Andrea Blaskovski pela projeção dada a nossa cidade através do Projeto
Sala Infantil da Biblioteca Pública Municipal Luiz de Vasconcellos. Com a
palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que a moção tem por
objetivo parabenizar a senhora Andrea Blaskovski que entre 175 projetos
ficou em primeiro lugar e com isso conseguiu um recurso de R$15 mil
para serem investidos em livros. Ninguém mais querendo se manifestar,
foi colocada em votação e aprovada por unanimidade a Moção nº 71/18.
Em discussão única e votação o Requerimento de Informação nº 079/18
– Fernando Mallon – Ao Executivo Municipal, com cópia para o
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente requerendo
informações sobre os agricultores contemplados com o Programa
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Municipal “Porteira Aberta”. Com a palavra o vereador Fernando Mallon
comentou que nas últimas sessões fez um requerimento a respeito do
decreto para regulamentar a lei do porteira aberta. Existe a cobrança e
diante disso quer as informações que constam no requerimento.
Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade o Requerimento de Informação nº 79/18. Em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº 110/18 – Executivo
Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, o
projeto de lei foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em
segunda discussão e votação o 2. 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 o projeto facilita o
acesso das pessoas com deficiência possam usar a carteirinha nacional.
A respeito do questionamento feito pelo vereador Mallon na sessão
passada a respeito do cadastro, o vereador Marco disse que é porque
antigamente a prefeitura não tinha esse cadastro. Para o CONDE é
interessante saber quem são as pessoas que devem ser o foco das
ações. Com a palavra o vereador Mallon disse que é uma facilidade
poder usar a carteira nacional, mas que poderíamos fazer mais. As
pessoas de fora tem mais facilidade do que as pessoas daqui. De certa
forma ainda existe uma burocracia nesse sentido. Com a palavra o
senhor presidente disse ser favorável ao projeto, mas continua não
concordando com a palavra “deficiente” e que poderiam dar mais
vantagem para quem mora no município. Ninguém mais querendo se
manifestar o projeto de lei foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 111/18 –
Executivo Municipal –Autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente do município. Com a palavra o vereador Peti disse
que é mais um projeto que visa fazer uma alteração contábil. Ninguém
mais querendo se manifestar o senhor presidente informou que o projeto
de lei seguira para discussão e votação em uma próxima sessão. Em
primeira discussão o Projeto de Lei nº 112/18 – Executivo Municipal –
Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber bens em doação e ceder
local em logradouros públicos para a instalação de bicicletários. Com a
palavra o vereador Peti comentou que a Condor se propõe a doar esses
materiais para o município. A empresa tem se mostrado por diversas
vezes parceira do município e de outras entidades. Com a palavra o
vereador Mallon disse que a ideia é interessante e que vai ter algum
chato que vai dizer que estão fazendo propaganda sem licitação. A
Condor faz muito pela cidade, temos um termômetro a mais de vinte
anos no centro e que é mantido pela empresa. Ninguém mais querendo
se manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei seguirá
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para discussão e votação em uma próxima sessão. PALAVRA LIVRE.
Antes de iniciar o vereador Claudimar Wotroba comentou que o vereador
Sabino se inscreveu depois da sessão e conforme o regimento interno e
por isso não poderá falar. Em resposta o senhor presidente informou que
se não tivesse agido de forma democrática como sempre vem fazendo,
muitos não teriam se pronunciado em reuniões passadas. Primeiro
vereador a fazer uso da palavra, senhor Peter Alexandre Kneubuehler
iniciou parabenizando a EBM Castelo Branco que no dia de hoje
completa 42 anos de existência. Em seguida registrou a entrega de
equipamentos para suprir uma necessidade da sala de fisioterapia que
será utilizada pelos atletas de São Bento do Sul e que essa doação foi
feita pelo feita pelo Rotary de São Bento do Sul. Comentou também a
respeito do empenho da FMD na reforma do espaço. Finalizou dizendo
que agora irá destinar algumas horas de trabalhos lá. Próximo vereador,
senhor Daguimar Nogueira iniciou falando a respeito dos 56 anos do
CVV. Graças a divulgação, será feito um treinamento com 30 pessoas no
sábado. Isso é maior do que os voluntários de Blumenau e Joinville. São
Bento do Sul é o único município da região que tem atendimento todos
os dias. Próximo vereador, senhor Nivaldo Bogo iniciou falando a
respeito do pouco que é feito a favor dos grupos da terceira idade, até
menos do que prevê o próprio estatuto do idoso. O que até agora não
funcionou é a secretaria de assistência social. Os grupos da terceira
idade não tiveram um bom atendimento, hoje é fornecido um cafezinho e
uma monitora que as vezes não cumpre os seus horários. Em um
determinado grupo alguns integrantes receberam certo tipo de ameaça
por terem feito um evento de grande sucesso. Próximo vereador, senhor
César Augusto Accorsi de Godoy iniciou dizendo que essa semana
faz trinta dias que a Rua Barão do Rio Branco foi alterada. É evidente
que existem alguns danos colaterais existem. Disse que ouviu o relato de
que uma empresa que faz reparo em equipamentos eletrônicos mudouse para outro lugar e que o negócio continua bem. Pedindo um aparte o
vereador Mallon agradeceu o diretor de transito por atender a sua
indicação e efetuar as pinturas na Rua Manoel Tavares e também por
terem guinchado um veículo que estava estacionado irregularmente na
Rua Barão do Rio Branco. Pedindo um aparte o vereador Bogo disse
que tenta ser mais coerente possível e que realmente melhorou muito o
fluxo dos veículos. Novamente com a palavra o vereador Godoy disse
que foram dois carros guinchados e é necessário que o motorista
colabore e não estacione em local proibido. Por fim disse que há
inscrições abertas para a castração de cães e gatos feita pela prefeitura.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de março e vai atender
familiais com até três salários mínimos e as castrações serão feitas no
próprio centro de zoonoses. Próximo vereador, senhor Jairson Sabino
iniciou falando a respeito do transporte que não será fornecido aos
alunos por ocasião dos jogos escolares. Se não tiver transporte, os jogos
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ficam apenas para os alunos do centro. Pedindo um aparte o vereador
Mallon disse que em sua gestão o transporte desses alunos era
custeado pela educação. Agora essa responsabilidade é do esporte.
Novamente com a palavra o vereador Sabino falou a respeito das
calçadas da Alberto Torres, que até agora não foi tomada nenhuma
providência. Em seguida comentou a respeito de manifestações de
contribuintes sobre as diferenças nos valores majorados no IPTU. Não
se encontra nenhum índice que justifique um aumento de 100%. Pedindo
um aparte o vereador Redlich comentou que não houve reajuste e que
teve correções nos cadastros de alguns carnês. Citou o exemplo dos
terrenos que são classificados como banhado, esses têm valor reduzido,
mas que muitas casas foram reclassificadas e por isso tiveram o valor
majorado. Em seguida comentou a respeito das férias do prefeito. Final
de ano teve um recesso considerado por muitos imoral e o cidadão
questiona se o prefeito esteve 40 dias em recesso. Pedindo um aparte o
vereador Peti disse que a prefeitura não esteve fechada em janeiro e o
prefeito estava presente fazendo o seu trabalho como prefeito.
Novamente com a palavra o vereador Sabino disse que na Rua Barão do
Rio Branco e Felipe Schmidt deveria ter estacionamento em um lado. Em
seguida parabenizou o vereador Daguimar pelos serviços prestados no
CVV. Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon iniciou
registrou o falecimento do senhor Evaristo Landowski e em seguida
comentou que esteve presente na inauguração da nova academia na
FMD e parabenizou o Rotary pela doação. Em seguida cumprimentou o
prefeito de Campo Alegre, senhor Rubens Blaskowski por assumir a
presidência da AMUNESC e também do Consórcio Quiriri. Em relação
aos grupos de terceira idade citado pelo vereador Bogo, disse que se
surpreendeu com o grande número de pessoas presente e que também
sentiu a ausência da prefeitura. Dando sequência disse que recebeu
muitos telefonemas a respeito de algumas distorções nos valores do
IPTU e que muitas pessoas terão que ir até a prefeitura para verificar.
Próximo vereador, senhor Marco Rodrigo Redlich iniciou dizendo que
hoje marca um dia importante para ele. Desde o início do ano passado
falava-se sobre a mudança na cobrança na tarifa. Hoje marcou o
primeiro dia da mudança. Com certeza é um momento especial,
precisamos melhorar e sermos mais justos na cobrança, a partir de hoje
ninguém mais paga àquilo que não consome. Pedindo um aparte o
vereador Mallon perguntou se consegue a informação sobre o que era
cobrando até ontem e pediu para o vereador Redlich trazer essa
informação. Novamente com a palavra o vereador Redlich comentou que
todo mês de junho o SAMAE faz o reajuste de suas tarifas e que em
2018 não haverá essa mudança. 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
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dia 05 de março e, encerrou esta, mandando que fosse lavrado a
presente Ata. Sala das Sessões, 01 de março de 2018.
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