“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

Ata da 15ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 16 de abril de 2018.
Aos dezesseis dias do mês de abril, 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 42 do Estatuto da Criança e do adolescente,
pelo Fernando Mallon. ATA: Discutida e aprovada à ata da 14ª reunião
ordinária, deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do
Expediente constou: Ofício 152/2018 do Executivo Municipal, encaminhando os
Projetos de Lei 126 e 127/2018, a seguir discriminados: Projeto de Lei 126,
Dispõe sobre a padronização das construções na zona comercial histórica –
ZCH de São Bento do Sul, e dá outras providências; Projeto de Lei 127, Altera
a Lei 3865, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o tombamento e a
preservação do patrimônio natural e cultural do Município de São Bento do Sul,
cria o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de São Bento do Sul, e dá
outras providências; Ofício 148, acusando o recebimento de Requerimento de
Informação e Indicações; Ofício 149, informando a promulgação de Leis;
Balancetes dos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro da
Fundação Municipal de Desportos; Balancete do mês de março da EMHAB;
Ofício 088 do DETRU; Projeto Legislativo 054/2018 do vereador Peter
Alexandre Kneubuehler, Declara de Utilidade Pública o Clube Ornitofílico de
São Bento do Sul; Requerimento 089 do vereador Daguimar Nogueira,
propondo Tribuna Popular Livre para o dia 11 de junho; Requerimento de
Informação 082 do vereador Fernando Mallon; Indicação 1204 do vereador
Edimar Geraldo Salomon;. Indicações 1205 e 1206 do vereador Daguimar
Nogueira; Indicações 1207, 1208 e 1209 do vereador Fernando Mallon;
Indicações 1210, 1211, 1212 e 1213 da vereadora Elisete Goede Kindler;
Ofício 1486 da Secretaria de Estado da Segurança Pública; Ofício 0057 da 2ª
Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento do Sul; Ofício 002 da
Sociedade Desportiva Guarani; Ofício do CIEE; Requerimento de Certificado
de Regularidade da APAE. 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 126 e 127/2018 do Executivo Municipal, bem
como o Projeto Legislativo 054 e o Requerimento de Certificado de
Regularidade da APAE. Encaminhou para a Comissão de Finanças, Contas e
Orçamento, os balancetes que deram entrada no expediente. Em discussão
única e votação a Moção nº 077/18 – Jaime Pedro Ferreira de Lima – Moção
de Aplausos a Paróquia Puríssimo Coração de Maria pela passagem dos 60
anos de fundação. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima
disse que a moção é para parabenizar os 60 da Paróquia de São Bento do Sul.
Com a palavra o senhor presidente disse que é importante a homenagem e
parabenizou o vereador pela indicação. Com a palavra o vereador Wotroba
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parabenizou o vereador Jaime e pediu para subscrever a moção. Com a
palavra o vereador Peti parabenizou o autor e pediu para que a justificativa seja
alterada e que algumas coisas sejam descartadas, caso contrário vai destoar o
objetivo da moção. Ninguém mais querendo de manifestar foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade a Moção 77/18. Em discussão única e
votação a Moção nº 078/18 – Edimar Geraldo Salomon – Moção de Aplausos
ao Senhor Luis Cláudio Ramalho – Dick pelas suas brilhantes conquistas e
singular contribuição ao esporte. Com a palavra o vereador Edimar Geraldo
Salomon disse que conhece o Dick a muitos anos e que ele participou de 34
edições do Jogos Abertos e que sempre obteve bons resultados. Com a
palavra o vereador Peti disse que o Dick talvez seja um dos atletas mais
completos de São Bento do Sul. Por fim, pediu para subscrever a moção. Com
a palavra o vereador César Augusto Accorsi de Godoy comentou que disse que
o Dick foi o primeiro professor do seu filho e pediu para subscrever. Com a
palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima comentou que o Dick ainda
continua no esporte e que teve a honra de ter participado com ele em alguns
jogos abertos. Finalizou pedindo para subscrever a moção. Com a palavra o
vereador Edi disse que o pai do Dick também foi um excelente jogador.
Ninguém mais querendo se manifestar foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade a Moção nº 78/18. Em discussão única e votação a Moção nº
079/18 – Claudiomar Wotroba – Moção de Aplausos ao Grupo Folclórico
Germânico da Escola Básica São Bento pelos 30 anos de fundação. Com a
palavra o vereador Wotroba tem o objetivo de parabenizar o grupo que vem
mantendo a cultura Germânica em nosso município ao longo desses trinta
anos. Com a palavra o vereador Peti disse que seja necessário fazer uma
correção no nome da escola e que isso pode ser feita pela secretaria da
Câmara. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima disse que
conhece o grupo que é formado por crianças da escola e não é tão simples
mantar uma estrutura que necessita de vestimenta especial e a Irene e o
Ataliba que estão prestando um grande serviço para as tradições da nossa
cidade. Por fim pediu para subscrever a moção. Com a palavra o senhor
presidente também pediu para subscrever a moção também. Ninguém mais
querendo se manifestar foi colocada em votação e aprovada por unanimidade a
Moção nº 79/18. Em discussão única e votação o certificado de Regularidade
da Associação Regional da Empresa Moveleira-ARPEM. Ninguém querendo se
manifestar o certificado foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Em discussão única e votação o certificado da ACEPRED. Com a palavra o
vereador Peti disse que esses certificados servem para que todas as entidades
de utilidade pública tenham que fazer a prestação de contas todos os anos.
Ninguém mais querendo se manifestar o certificado foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação o Projeto de Lei
nº 124/18 – Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em segunda discussão
e votação o Projeto de Lei nº 125/18 – Executivo Municipal – Autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município.
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Ninguém querendo se manifestar foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Dando sequência, vereador Peti comentou a respeito da vinda
dos deputados aqui na Câmara, foi comentando que seriam estabelecidas
algumas regras. Com a palavra o senhor presidente comentou que isso pode
ser discutido entre os vereadores e que os deputados serão informados das
regras. Com a palavra o vereador Mallon disse que se qualquer Deputado que
vier esse mês será a terceira tribuna. Recentemente nós aprovamos uma lei
limitando ao máximo de duas tribunas por mês. Com a palavra o vereador Peti
disse que é importante os vereadores se reunirem e estabelecer as regras.
Com a palavra o vereador Bogo disse que foi feito um convite e não foram
estipuladas as datas. Nem todos virão e é necessário manter o contato com os
mesmos para confirmar. Com a palavra o vereador Sabino disse que é
importante a vinda dos deputados e que eles veem aqui para prestar
esclarecimentos e responderem perguntas. Que nunca foi a intensão dar
palanque aos deputados. De sua parte, quer que o deputado venha falar e não
seus assessores. PALAVRA LIVRE. Primeiro vereador a fazer uso da palavra,
senhor Jaime Pedro Ferreira de Lima comentou que ontem foi o Dia
Internacional do Ciclista. Em seguida comentou do evento “Bike Meeting Brasil”
que ocorrerá nos dias 20 e 21 de abril no Serra Alta Hotel, com a participação
do pessoal do circuito das araucárias. Em seguida disse que agora é uma
realidade o tratamento de quimioterapia em São Bento do Sul. Várias pessoas
querem ser o “pai”. Não temos dúvidas de que a “mãe” é o diretor do hospital,
senhor Renato Figueiredo e sua secretária Débora. Dando sequência
parabenizou a ACISBS pelo evento promovido a favor da preservação da Serra
Dona Francisca e lamentou que isso viesse em um momento tardio. Próximo
vereador, senhor Claudiomar Wotrobra iniciou dizendo que participou da
campanha de revitalização da Serra Dona Francisca. Em seguida comentou a
respeito do investimento de R$ 2 milhões feito pela prefeitura na compra de
maquinários. Próximo vereador, senhor Daguimar Nogueira iniciou sugerindo
que as palavras livres fossem alternadas para que não fiquem duas semanas
sem palavra livre. Em seguida disse que esteve em Jaraguá do Sul em uma
consulta médica com o mesmo médico que atendeu os dois jovens que
sofreram um acidente na saída da Avenida dos Imigrantes. O Wilian está em
um estado gravíssimos e não deve voltar a andar. A Andrieli foi para casa, mas
teve que voltar por conta de uma febre alta. As famílias estão extremamente
abaladas com a situação dos dois jovens. Próximo vereador, senhor Fernando
Mallon iniciou dizendo que dias atrás viu uma matéria na imprensa sobre uma
matéria sobre a prefeitura de Rio Negrinho a respeito do piso de salários da
educação básica em Rio Negrinho. Sugeriu ao sindicato de São Bento do Sul
que coloque esse assunto em pauta na próxima reunião, para que seja
aplicado o piso em nosso município. A prefeitura já admitir que não veem
cumprindo em uma determinada categoria. Havia um compromisso de mandar
um projeto de lei nesse sentido e até hoje não foi mandando. Pedindo um
aparte o vereador Peti disse que essa pauta está nas reinvindicações do
sindicato e que infelizmente não temos conseguido ter êxito nessa questão.
Com relação a oncologia, disse que muitas pessoas que já começaram o
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tratamento em Jaraguá e querem mudar para São Bento. Por isso o Renato
deve tornar isso público para esclarecer de que forma isso vai ser feito, para
que não se crie falsas esperanças. Pedindo um aparte o vereador Daguimar
disse que Jaraguá marca as sessões de quimioterapia e radioterapia em
horários absurdos, dificultado o transporte das pessoas. Novamente com a
palavra o vereador Mallon disse que o Renato foi decisivo para que o
tratamento fosse implantado em nosso município. Sobre a manifestação do
vereador Wotroba, disse que ficou feliz com o investimento. Disse que em sua
gestão fez uma licitação para a gestão da folha de pagamento e com isso
arrecadou mais de R$ 2,8 milhões que foi utilizado para a compra de
maquinários. Dando sequência o senhor presidente informou o falecimento do
senhor Gilson Pacheco. Próximo vereador, senhor Jairson Sabino iniciou
lamentando o falecimento do senhor Gilson. Em seguida disse ser contra as 3
faixas na Rua Barão do Rio Branco. Uma parte poderia ter um local para
estacionamento. Pedindo um aparte o vereador Mallon disse que essa
mudança não poderia ser feita antes do rotativo voltar a funcionar. A previsão
da prefeitura e de voltar a funcionar em julho. Em seguida comentou a respeito
do acidente próximo a associação da Rudnick. O vereador questionou a
quantidade de portarias concedidas para pessoas da prefeitura sendo que tem
muitos motoristas concursados que ainda não foram chamados. Em seguida
comentou que muitas pessoas estão reclamando sobre a concessão de
espaços para “baladas” na Antônio Kaesemodel. Barulho intenso e problemas
nas ruas próximas. Sobre a serra Dona Francisca, lamentou que isso esteja
acontecendo somente agora. Próximo vereador, senhor César Augusto
Accorsi de Godoy iniciou concordando com o vereador Sabino, mas disso que
isso é importante para que o próximo vereador se conscientize e que pelo
menos prometa alguma coisa. Em seguida comentou a respeito de se
estacionar a menos de cinco metros de uma esquina. Diante disso, vai
protocolar uma indicação para que sejam retiradas todas as vagas de
estacionamento que estão irregulares. Em seguida comentou que no dia 07 de
dezembro do ano passado, foi com uma comitiva para a ALESC pedir apoio
para São Bento de o Sul ter mais juízes para que os processos caminhem
melhor. Em seguida comentou que foi tentado trazer a justiça avançada para o
município, naquele momento uma “janela” se abriu. Agora ela se fechou e se
torna muito mais difícil. Pedindo um aparte o senhor preside comentou sobre
uma vaga na Rua Tertuliano Machado que tem o problema no estacionamento.
Se tiver um carro estacionado o motorista perde totalmente a visão da rua.
Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon iniciou dizendo que
também esteve na ACISBS e que é importante, mesmo sabendo que
dificilmente algo seja feito. Ninguém no estado pode dizer que nosso município
é improdutivo, mesmo assim, não recebemos nada. O governo do estado
deveria ser responsabilizado pelas vidas perdidas. Em seguida disse que no
dia 31 de outubro de 2017 fez uma indicação solicitando ao município para que
ele providenciasse equipamentos de segurança na confluência da Rua João
Linzmeyer com a Walter Linzmeyer. Se lá tivesse sido implantado, talvez essa
moça não teria falecido. Por fim, lamento o falecimento do senhor Gilson
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Pacheco que era um grande amigo seu. Próximo vereador, senhor Nivaldo
Bogo iniciou falando a respeito da distribuição de medicamentos e também das
consultas agendadas e que ninguém aparece. Em seguida disse que recebeu
informações de que algumas pessoas estavam sendo privilegiadas na entrega
de medicamentos. A secretaria da saúde deve fazer um trabalho e tomar
medidas para que isso não ocorra. Complementou que não adianta criticarmos
o ente público se nós mesmos não pensamos na coletividade. Com relação ao
acidente que a moça faleceu, disse que fez uma indicação e que foi atendida
em partes com a pintura de faixas. Sobre a reinvindicação do vereador
Daguimar, disse que o objetivo da vinda dos deputados aqui é para justificarem
o porquê de nada ser feito aqui na região. Próxima vereadora, senhora Elisete
Kindler comentou a respeito de uma indicação acerca da proposta de nomear
uma das ruas do Loteamento Santa Fé em nome do senhor Santinor da Silva.
Líder comunitário, foi supervisor de lustração por anos na extinta Móveis
Realeza. Sempre presou pela honestidade e educação e que sempre lutou
pelas classes menos favorecidas. O senhor Santinor deixou boas lembranças a
todos que o conheciam. Em 1996 foi diplomado como suplente de vereador.
Pedindo um aparte o vereador Mallon disse que o seu Santinor foi seu amigo e
que a homenagem é extremamente merecida. Pedindo um aparte o vereador
Wotroba disse que conheceu o senhor Santinor em 2008 quando estava
fazendo campanha no bairro. Com a palavra o senhor presidente disse que
também conhecia o senhor Santinor e que a homenagem é merecida. 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
20 de abril de 2018, as 17h00min. Encerrando e mandando lavrar apresente
ata. Sala das Sessões, 16 de abril de 2018.
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