“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 17ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 23 de abril de 2018. Aos vinte e três
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 43 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, pelo Peter Alexandre Kneubuehler. ATA: Discutida e
aprovada à ata da 16ª reunião ordinária, deste segundo ano legislativo da 18ª
legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 160/2018 do Executivo
Municipal, encaminhando os Projetos de Lei 128 e 129/2018, a seguir discriminados:
Projeto de Lei 128, Altera dispositivos da Lei 2893, de 19 de outubro de 2011; Projeto
de Lei 129, Ratifica contrato de participação em projeto assistencial firmado entre o
Município de São Bento do Sul e o Serviço Social da INDÚSTRIA – SESI; Ofício 163,
informando a promulgação de Leis; Moção 080 do vereador Edimar Geraldo Salomon;
Requerimento 090 do vereador César Augusto Accorsi de Godoy; Requerimento de
Informação 083 do vereador Jairson Sabino; Requerimento de Informação 084 do
vereador Fernando Mallon; e ofício da Sociedade Ginástica e Desportiva São Bento.
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 128 e
129/2018, do Executivo Municipal. Encaminhou para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, a Moção 080. Em discussão única e votação o Requerimento
de Informações de no 083/2018 – Ao Executivo Municipal requerendo informações
sobre servidores públicos não ocupantes do cargo de motoristas que estão
autorizados a dirigir veículos oficiais. Vereador Jairson Sabino. Com a palavra o
vereador Jairson Sabino comentou que o requerimento tem o objetivo de verificar em
detalhes de que maneira que é feito o controle dos funcionários que utilizam os
veículos da prefeitura e se os motoristas (concursados) estão sendo utilizados.
Ninguém mais querendo se manifestar foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o Requerimento nº 83/18. Em discussão única e votação o 5.
Requerimento de Informações de no 084/2018 – Ao Executivo Municipal, com cópia a
Secretaria Municipal de Agricultura requerendo informações sobre o recurso aprovado
através da Lei Municipal no 3791/2017 para a realização da Expoama em setembro de
2017. Vereador Fernando Mallon. Com a palavra o vereador Fernando Mallon
comentou que no ano passado antes de vir o projeto de lei recebeu a informação de
que não aconteceria a festa da Expoama. A justificativa foi à falta de recursos e o que
já estava reservado seria utilizado na revitalização da Praça Getúlio Vargas. Nada foi
feito e essa dotação orçamentária ficou lá na Agricultura. Diante disso o vereador quer
saber o que foi feito com esse valor. Com a palavra o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que dotação orçamentária não é necessariamente recurso usado.
Houve toda uma discussão com relação a audiências públicas e que não foi possível
realizar efetivamente alguma reforma na praça. Com a palavra o vereador Mallon
disse que se a dotação orçamentaria não foi utilizada até o final do ano, foi encerrada.
Porém se foi utilizada para outros fins vem uma questão do princípio da boa-fé. O que
não pode acontecer é enviar um projeto para uma finalidade e utilizar os recursos para
outra. Com a palavra o vereador Peti disse que foi aprovada uma dotação para que o
recurso fosse usado em uma outra situação, mas já tínhamos aprovado a utilização do
recurso que havia quando aprovamos o orçamento. Com a palavra o senhor
presidente disse que vamos esperar que a prefeitura nos informes se houvesse desvio
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de função. Se o recurso foi utilizado, deveria ter sido feito um projeto e enviado para a
Câmara. Com a palavra o vereador Mallon disse que fomos induzidos a acreditar que
esse valor seria utilizado para a Expoama e por isso da preocupação de saber onde
esse valor foi utilizado. Ninguém mais querendo se manifestar foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade o Requerimento nº 84/18. Em discussão única e votação
o Certificado de Regularidade nº 39/18 da Academia de Atletas. Ninguém querendo se
manifestar foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em discussão única
e votação o Certificado de Regularidade nº 40/18 da Fundação Promotora de Eventos
de São Bento do Sul. Ninguém querendo se manifestar foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Em primeira discussão o Projeto de Lei no 126/18 –
Executivo Municipal – Dispõe sobre a padronização das construções na zona
comercial histórica – ZCH de São Bento do Sul, e dá outras providências. Com a
palavra o vereador Fernando Mallon disse que esse projeto tinha vindo para a Câmara
e foi levantado alguns problemas. O Executivo pediu a sua retirada e fizemos uma
reunião ondem foram apresentados alguns pontos que davam uma interpretação muito
vaga. O secretário foi muito acessível a sugestões e elas foram modificadas. No mérito
do projeto é possível ver a preocupação do executivo e da forma que foi colocado
ficou boa. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knenhubheler disse que o
vereador Mallon já fez as explanações necessárias e que de fator foi contemplado
aquilo que foi discutido. Com a palavra o senhor presidente disse que havia algumas
coisas que não estavam de acordo e que agora o projeto agora está bastante
amadurecido. Pedindo um aparte o vereador Mallon disse que isso já aconteceu com
ele, já apresentou um projeto e que precisou ser alterado, mas a ideia em um contexto
geral foi aplicada. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima comentou
que data a importância dos fatos se coloca favorável e que um povo sem passado é
um povo sem futuro. 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 no 127/18 – Executivo Municipal- Altera a Lei no
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 do Patrimônio Histórico de São Bento do Sul, e dá outras providências. Com
a palavra o vereador Fernando Mallon comentou que esse projeto faz a correção de
um erro. Esse projeto fixava um valor em salário mínimo e que isso não pode. Com a
palavra o vereador Peti comentou que agora São 25 mil UFMS. Ninguém mais
querendo se manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei seguirá para
discussão e votação o projeto de lei seguirá para discussão e votação em uma
próxima sessão. Em primeira discussão o Projeto de Lei no 129/2018 – Executivo
Municipal - Ratifica contrato de participação em projeto assistencial firmado entre o
município de São Bento do Sul e o Serviço Social da Indústria – SESI. Com a palavra
o vereador Peti comentou que o projeto visa ratificar a assinatura de um convênio da
prefeitura com o SESI. Com a palavra o senhor presidente disse que esse projeto
entrou hoje e já estamos colocando em discussão. PALAVRA LIVRE. Primeiro
vereador a fazer uso da palavra, senhor Jaime Pedro Ferreira de Lima iniciou
registrando a passagem do descobrimento do Brasil e também o dia de hoje como o
dia do escoteiro. Em seguida parabenizou a ASBCICLO pelo evento promovido no
Serra Alta Hotel. Citou o depoimento de uma pessoa que mudou a sua vida quando
aderiu a bicicleta. Em seguida comentou que hoje foi a Timbó e constatou que a serra
de Corupá também está abandonada. Pedindo um aparte o senhor presidente disse
que notou a ausência do engenheiro que comandava esse trajeto. Estão exigindo o
recuo das empresas e exigindo a retirada das cercas. Próximo vereador, senhor
Jairson Sabino iniciou dizendo que recebeu uma informação via whatsapp (que
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precisa ser confirmada) de que seria feita uma audiência pública para tratar sobre a
instalação de dois novos empreendimentos que devem abrir na Rua Antônio
Kaesemodel e seria feito na manhã de um dia útil. Desta forma, os moradores não
poderão comparecer. Em seguida disse que recebeu reclamação das contas de
exames, uma circular interna diz que é para conceder exame só quando for muito
urgente. As mulheres são incentivadas a fazer o autoexame, mas depois não
conseguem o exame. É desumano pagar os cabides de emprego e faltar dinheiro na
saúde. Em seguida comentou a respeito de mais um ponto facultativo e o problema
que isso gera, principalmente nas creches. Por fim informou que hoje é o dia nacional
da educação de surdos. Próximo vereador, senhor Nivaldo Bogo iniciou dizendo que
recebeu uma informação de que existem pessoas que estão acampando em frente a
secretaria da saúde e que são pessoas de bem. Em seguida disse que esteve
conversando com o prefeito e que ele garantiu que esse ano a Expoama acontece
esse ano. Solicitou que o rodeio seja feito e nessa ocasião acontecerá a penúltima
seletiva do da 9º Região para o rodeio estadual. Complementou que o rodeio contribui
para o turismo local. Dando sequência parabenizou a ASBCICLO pelo evento e disse
que é possível aumentar o número de cliclistas em nosso município. Pedindo um
aparte o vereador Jaime disse que precisamos incentivar esse meio de transporte e
que precisamos ter harmonia com os demais meios de transportes. Próximo vereador,
senhor Daguimar Nogueira iniciou falando a respeito de uma sugestão do Deputado
Kennedy Nunes para que seja construído um heliporto no meio da Serra Dona
Francisca. Disse que suas palavras foram amáveis diante dessa sugestão descabida,
isso é assumir a incompetência do governo do estado, é uma proposta eleitoreira.
Pedindo um aparte o senhor presidente disse que leu essa postagem e que foi a coisa
mais fora de propósito que já leu. Criar um mecanismo para esperar os acidentes
acontecerem e debochar do contribuinte. Pedindo um aparte o vereador Sabino disse
que alguém deve estar precisando vender um helicóptero. Novamente com a palavra o
vereador Daguimar comentou que o comandante da polícia rodoviária irá solicitar a
instalação de duas câmeras na serra para monitorar o fluxo dos veículos. Próximo
vereador, senhor Fernando Mallon iniciou falando a respeito da demora em se buscar
o início de tratamento no câncer de mama citado pelo vereador Sabino. Câncer não
pode esperar uma vez diagnosticado preciso iniciar o tratamento o mais rápido
possível. Ano passado foi questionado o secretário de saúde para comprar um
aparelho de mamografia e ele nos disse que não era viável por que precisa de um
profissional para fazer isso. Em conversa com o diretor do hospital na época, disse
que faz os exames e vende para a prefeitura por um preço baixo. Em seguida
comentou que está aguardando uma manifestação do Renato a respeito da
quimioterapia. Ele poderá tirar as dúvidas de quem poderá fazer o tratamento aqui em
São Bento do Sul. Uma senhora o ligou perguntando se poderia fazer aqui, sendo que
já fez quinze sessões em Jaraguá. Seria conveniente que ele visse aqui na Câmara
nos explicar esses detalhes. Em seguida parabenizou as Indústrias Oxford por ter
patrocinado uma corrida aqui em São Bento e que no mês de maio a Artefama vai
patrocinar outra. Finalizou dizendo que viu no jornal hoje a capacitação de professoras
com parceria da Oxford, mostrando que a empresa está patrocinando eventos e é isso
que se espera de empresas que tem responsabilidade social. Com a palavra o senhor
cumprimentou o município de Rio Negrinho que amanhã completa 138 anos de
fundação. Cumprimentou também a Sociedade Desportiva Guarani que realizou nesse
final de semana o campeonato brasileiro máster de bolão, onde se sagrou campeão.
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 26 de
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abril de 2018, as 17h00min. Encerrando e mandando lavrar apresente ata. Sala das
Sessões, 23 de abril de 2018.
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