“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 11ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 19 de março de 2018. Aos dezenove
dias 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 39 do Estatuto do
Idoso, pelo Fernando Mallon. ATA: Discutida e aprovada à ata da 10ª reunião
ordinária deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do
Expediente constou: Ofício 093/2018 do Executivo Municipal, encaminhando os
Projetos de Lei 119 e 120/2018, a seguir discriminados: Projeto de Lei 119, Dispõe
sobre a padronização das construções na zona comercial histórica – SCH de São
Bento do Sul e dá outras providências; Projeto de Lei 120, Autorixza o Poder
Executivo Municipal através da Fundação Municipal de Desportos, a receber bens em
doação do Rotary Club São Bento do Sul; Ofício 089, solicitando alterações no Projeto
Legislativo 043; Ofício 090, informando a promulgação de Leis; Ofício 095, em
resposta ao Requerimento de Informação 077; Ofício 070 da Secretaria Municipal de
Saúde; Ofício 021 da Secretaria Municipal de Educação; Requerimento 081 do
vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, solicitando a retirada e o arquivamento do
Projeto Legislativo 048; Indicações 1159, 1169, 1161 e 1162 do vereador Edimar
Geraldo Salomon; Indicações 1163 e 1164 do vereador Daguimar Nogueira;
Indicações 1165 e 1166 do vereador Nivaldo Bogo; Indicações 1167, 1168 e 1169 do
vereador Fernando Mallon; Indicação 1170 do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima;
Ofício 019 da Agencia de Estdo de Desenvolvimento Regional de Mafra; Ofício 292 da
Deputada Federal Carmen Zanotto; Ofício do senhor Cezar Miranda e Requerimento
de Certificado de Regularidade da JCI 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 119 e 120 do Executivo Municipal, bem
como o Requerimento de Certificado de Regularidade. Com a palavra o vereador
Godoy solicitou que o projeto de lei da ARIS seja colocado em pauta para a segunda
discussão. Com a palavra o senhor presidente informou que irá colocar em pauta no
dia 26/03. Em discussão única e votação a Moção nº 075/18 – Daguimar Nogueira –
Moção de Aplausos aos Pastores Claudemir de Mello e Cristina de Mello pelo trabalho
desenvolvido junto à comunidade pela dedicação em prol da evangelização das
pessoas. Com a palavra o vereador Daguimar Nogueira iniciou disse que a moção
trata de reconhecer um casal de pastores que vieram a São Bento do Sul em 1998 e
começaram um trabalho no Bairro Cruzeiro e que veem ao longo desses anos
ajudando muitas famílias necessitadas. Com a palavra o vereador Jaime Pedro
Ferreira de Lima disse que conhece os trabalhos da Pastora Cristina e pediu para
subscrever a moção. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocada em votação
e aprovada por unanimidade a Moção nº 75/18. Em discussão única e votação o
Certificado de Regularidade nº 32/18 - Sociedade Desportiva Guarani. Com a palavra
o vereador Marco Rodrigo Redlich comentou que todas entidades que são declaradas
como Entidade Publica precisam todos os anos apresentar uma documentação para
manter esse certificado. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade o Certificado nº 32/18. Em discussão única e
votação o Certificado de Regularidade nº 33/18 - Associação São Bento de
Taekwondo. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler comentou que
passa pelas comissões uma análise para verificar se tudo está de acordo com o que
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diz a lei. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade o Certificado nº 33/18. Em segunda discussão e votação o Projeto de
Lei nº 115/18 – Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente do município. Com a palavra o vereador Peti
comentou que o projeto é de suplementação orçamentária e que o executivo solicita
autorização para alterar o orçamento. Ninguém mais querendo se manifestar, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade o projeto de lei 115/18. TRUBUNA
POPULAR LIVRE. Atendendo ao Requerimento nº 75/18 foi cedido espaço para a
senhora Fabia Mengarda Belarmino, Secretária de Assistência Social para falar sobre
as atividades da secretaria de assistência social. Após a sua apresentação, a senhora
Fábia respondeu a diversas perguntas dos vereadores. Palavra Livre. Primeiro
vereador a fazer uso da palavra, senhor Marco Rodrigo Redlich iniciou falando a
respeito de uma indicação que pode ser desenvolvida em nosso município. Com as
mudanças no transito no centro, poderíamos pegar um domingo de cada mês e fechar
umas das faixas para possibilitar a pratica de esportes. Várias cidades grandes fazem
isso e São Bento do Sul comporta essa ação. Pedindo um aparte o vereador Mallon
disse que a ideia é interessante. Novamente com a palavra o vereador Redlich disse
que já conversou com o executivo para começar a parceria. Em seguida convidou a
todos para que no dia 24 de março seja feita a inauguração de um playground na
associação de moradores do Mato Preto. Próximo vereador, senhor Nivaldo Bogo
iniciou falando que participa com frequência das reuniões do conselho de saúde do
Bairro Cruzeiro e que fez uma indicação para que as obras sejam concluídas. Em
seguida falou a respeito da Rua Papanduva, que segundo o executivo será feita ainda
esse ano. Em seguida comentou que virão alguns recursos extras do governo para a
saúde. Em seguida parabenizou a prefeitura de Campo Alegre pela grandiosa festa no
final de semana. Por fim, comentou que hoje se comemora o dia do marceneiro.
Próximo vereador, senhor Jairson Sabino iniciou dizendo que foi de grande valia a
presença da secretária de assistência social, mas que ainda tem muitas dúvidas. A
secretaria é de uma profundidade enorme, demanda muito pessoal qualificado,
demanda verba. No outro lado temos as pessoas que mais necessitam do poder
público. Disse entender que a igreja deveria fazer um papel mais eficaz nas situações
de necessidades extremas. Disse que nas próximas sessões irá fazer requerimentos
sobre a secretaria de assistência social. Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo
Salomon iniciou registrando o falecimento da senhora Inês Dums, mãe do nosso
diretor, senhor José Dorival Dums. Em seguida parabenizou o vereador Jairson
Sabino e também o senhor José Dorival Dums e também parabenizou a prefeitura de
Campo Alegre pela festa do último final de semana. Em seguida comentou que em
2014 fez uma solicitação para que a escola do km 80, na Estrada Dona Francisca
fosse socorrida. Essa foi uma das primeiras escolas do município, a Dona Francisca já
é histórica, se mantem ao longo de sua estrada algumas edificações históricas, seria
interessante medirmos esforços para recuperarmos essa escola que está ruindo.
Próximo vereador, senhor Jaime Pedro Ferreira de Lima iniciou falando a respeito de
uma lei que foi aprovada exigindo que a instalação das bocas de lobo estar no sentido
inverso do fluxo de veículos. Mostrou diversos exemplos na Rua Alberto Malschitzki.
Em seguida comentou que sábado esteve presente na formatura dos alunos da Udesc
e parabenizou a todos os formandos. Em seguida comentou que hoje também é dia do
artesão e do continuo. Pedindo um aparte o vereador Godoy disse que não entende
como conseguem fazer um serviço tão mau feito como o apresentado nas imagens do
vereador Jaime. Em seguida comentou que recebeu uma resposta do DEINFRA
dizendo que irá fazer estudos para a rotatória na Avenida dos Imigrantes. Próximo
vereador, senhor Fernando Mallon iniciou apresentando informações sobre a nova
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tarifa de agua. Ninguém falou durante a campanha eleitoral, outra coisa que não fosse
“a população vai pagar só aquilo que consome”. Omitiram deliberadamente sobre a
TBO, prometeram acabar com a cobrança de 10m³ induzindo as pessoas a
acreditarem que iriam pagar menos pela agua consumida. O que eles omitiram é que
quem consumir a partir de 9m³ para residências e 7m³ para comercio/indústria pagará
mais. Nas últimas sessões o vereador Redlich comentou pela primeira vez que haveria
reajuste para quem consome mais. Pedindo um aparte o vereador Redlich disse que o
reajuste anual já está sendo feita com a TBO, ou seja, quem consome até 9m³ vai
pagar menos e acima disso vai pagar mais. Complementou dizendo que existe um
erro na planilha apresentada pelo vereador Mallon, o valor informado no de 10m³ na
verdade é de 11m³. Sobre o fato de o vereador Mallon dizer que ninguém sabia, disse
que houve uma audiência pública, a qual o vereador Mallon não compareceu. Com a
palavra o vereador Mallon falou novamente que o problema não é o que se fala, mas o
que se deixa de falar. Em seguida disse estar preocupado com a taxa do lixo e que irá
levar esses dados para a imprensa. Com a palavra o vereador Redlich disse que a
intenção é mudar a taxa do lixo e torna-la mais justa e espera que dessa vez o
vereador Mallon participe de audiência pública. Com a palavra o vereador Mallon disse
que não precisa ir à audiência pública, que sua atuação como vereador é aqui na
Câmara e que já vimos exemplos de audiências públicas que não serviram para nada.
Com a palavra o vereador Sabino disse que estamos aceitando como normal a
participação do vereador Redlich como representante do SAMAE. Com a palavra o
vereador Godoy disse que as considerações do vereador Sabino são de caráter
pessoal e não pode ser utilizada como questão de ordem. 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 26 de
março as 17h00min e, encerrou esta, mandando que fosse lavrado a presente Ata.
Sala das Sessões, 19 de março de 2018.
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