“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

Ata da 18ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 26 de abril de 2018.
Aos vinte e seis dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezoito, às
dezessete 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 do Idoso,
pela vereadora Elisete Goede Kindler. ATA: Discutida e aprovada à ata da 17ª
reunião ordinária, deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura.
EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 170/2018 do Executivo
Municipal, encaminhando os Projetos de Lei 130, 131 e 132/2018 a seguir
discriminados: Projeto de Lei 130, Ratifica o Termo de Convênio de Estágio nº
001/2018, que entre si celebram o Município de São Bento do Sul e a
Universidade Federal de Santa Catarina; Projeto de Lei 131, Introduz
modificações na Lei Municipal 1718, de 24 de novembro de 2006, e dá outras
providências; Projeto de Lei 132, Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir
ao Programa BADESC cidades – Sistema Viário e tomar empréstimo junto ao
BADESC – Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A. e dá outras
providências; Ofício 165, acusando o recebimento de Requerimentos de
Informação e Indicações; Ofício 169, solicitando a retirada e a devolução do
Projeto de Lei 123/2018; Balancete do mês de março da Fundação Municipal
de Desportos; Projeto Legislativo 055 do vereador Peter Alexandre
Kneubuehler, Institui no âmbito do Município de São Bento do Sul o mês maio
amarelo, dedicado a ações preventivas de conscientização para a redução de
acidentes de trânsito e visando promover a conscientização e sensibilização da
sociedade em defesa da vida e segurança no trânsito, e dá outras
providências; Moção 081 do vereador Daguimar Nogueira; Moção 082 do
vereador Edimar Geraldo Salomon; Indicações 1216 e 1217 do vereador Jaime
Pedro Ferreira de Lima; Indicação 1218 do vereador Edimar Geraldo Salomon;
Indicação 1219 do vereador Jairson Sabino; Indicações 1220, 1221 e 1222 da
vereadora Elisete Goede Kindler; Ofício do vereador César Augusto Accorsi de
Godoy; Ofício 007 do Rotary Club de São Bento do Sul – cidade dos móveis;
Ofício do CIS-AMUNESC; Requerimentos de Certificado de Regularidade da
Sociedade Desportiva Bandeirantes, Sociedade Corpo de Bombeiros
Voluntários de São Bento do Sul, Rotary Club de São Bento do Sul – cidade
dos Móveis, Associação São Bentense de Punhobol e 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 130, 131 e 132/2018 do Executivo Municipal, bem
como o Projeto Legislativo 055/2018. Encaminhou para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, as Moções 081 e 082. Encaminhou para a
Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de março da
Fundação Municipal de Desportos. Encaminhou para as Comissões Técnicas,
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os Requerimentos de Certificado de Regularidade que deram entrada no
expediente. Com a palavra o vereador Peti pediu para que fosse verificado a
Moção 82 onde consta como Grupo Folclórico, mas na verdade é Grupo de
Escoteiros. Em seguida o senhor presidente fez a retirada da moção nº 80. Em
segunda discussão e votação 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. Ninguém querendo se
manifestar foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o Projeto de
Lei 126/18. Em segunda discussão e votação 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 Peter Alexandre Kneubuehler disse que esse projeto e o anterior
tratam basicamente de alterações feitas na lei para adequar no que diz respeito
as multas. Houve também a alteração de um artigo solicitado pelo vereador
Fernando Mallon. Ninguém mais querendo se manifestar foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 127/18. Em segunda
discussão e votação 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.
Ninguém querendo se manifestar foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o Projeto de Lei 129/18. PALAVRA LIVRE. Primeiro vereador a
fazer uso da palavra, senhor Claudiomar Wotroba comentou a respeito da
inauguração de mais um ecoponto no centro e outro no Bairro Oxford. Um
deles foi adotado pela Condor e outro pela Oxford Porcelanas. Próximo
vereador, senhora Elisete Kindler comentou a respeito das indicações de sua
autoria. Agradeceu pela sua primeira passagem por esta casa de leis. Disse
que trabalhou muitos nesses trinta dias e agradeceu os 702 votos recebidos.
Agradeceu também ao vereador Redlich e todos os vereadores e sua
assessora Marcia. Próximo vereador, senhor Jaime Pedro Ferreira de Lima
iniciou parabenizando a Condor pela entrega dos bicicletários instalados no
município. Em seguida comentou que trouxe a notícia da assinatura da
oncologia, mas o novo ministro da saúde revogou esta assinatura. Esse
ministro marca uma audiência para que a assinatura seja feita no dia 10 de
maio e solicita a presença do prefeito, secretário de saúde e do representante
do hospital. É lamentável, alguém quer sair bonito na foto. Corre o risco de não
vir o dinheiro que já foi pago pelo hospital para essa finalidade. O Renato se
propôs a fazer os devidos esclarecimentos, desde que seja depois do dia 10 de
maio. Pedindo um aparte o vereador Daguimar Nogueira disse que soube
desse fato ontem. O fato já estava consumado, nós vamos pagar essa conta e
que devemos fazer uma moção de repúdio para esse cidadão. Pedindo um
aparte o senhor presidente disse que isso é lamentável e que é apenas para
aparecer na fotografia. Isso não deve ser um fato isolado, outras cidades
devem estar passando pela mesma situação que nós. Pedindo um aparte o
vereador Mallon disse que sua assessora ligou para o Renato que se dispõem
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a vir após o dia 17 de maio. Próximo vereador, senhor Fernando Mallon que a
notícia que o vereador Jaime trouxe é de uma falta de respeito com o dinheiro
e opinião pública. Alguém sabe o quão importante esse assunto é para a
região. Por isso querem aparecer na foto, abanando com chapéu alheio. A
portaria já estava assinada, bastava apenas publicar. Disse que podemos fazer
uma moção, mas somente após a assinatura, senão vão ficar “magoadinhos” e
pode haver retaliação por conta disso. Disse que tem que certeza que o
deputado papagaio de pirata vai estar ao lado do ministro dizendo que ele
conseguiu. Disse que fica enojado com essa notícia, estamos esperando isso a
muito tempo e causa muita revolta. Próximo veador, senhor César Augusto
Accorsi de Godoy iniciou dizendo que ao longo dos últimos cinco anos ele e o
vereador Mallon trouxeram a sua indignação com uma representante de
Ministério Público por que ela sistematicamente ingressava com ações judiciais
contra os dois. Por anos foi deixado claro pelos dois que as motivações dela
eram políticas. Nenhuma das ações dela foram consideradas procedentes,
nenhum dos fatos alegados por ela foi comprovado. Inclusive, ela foi
condenada por alterar a verdade dos fatos em um dos processos. Disse que
receberam reclamações de outros advogados e também constataram a
constate presença do irmão da promotora no Fórum. Foi constatado que ele
estava trabalhando no escritório da promotora, diante disso foi entrada com
uma ação de danos morais coletivo. Amanhã depois de quatro anos de
recursos, amanhã haverá audiência e que uma testemunha poderá comprovar
o caso de nepotismo praticado pela promotora. Essas 17 ações machucaram,
em contrapartida foi necessário apenas uma ação para desmoraliza-la.
Próximo vereador, senhor Daguimar Nogueira iniciou dizendo que é um
privilegiado e que lavou a alma. A ideia do heliponto é do comandante de
polícia baseado nas dificuldades que tem na serra. O Deputado aparece como
dono da ideia sem mencionar os solicitantes. Complementou dizendo que não
é contra, mas que tem outras necessidades muitos mais urgentes do que essa.
Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon iniciou falando que irá
transformar a sua moção em indicação e sabe o quanto isso é importante para
o pessoal do Rio Represo. Em dias de festas na região, as casas ficam sem
agua. Em seguida disse que algumas pessoas estão reclamando dizendo que
houve um aumento na agua porque os vereadores aprovaram o aumento. Isso
não é verdade, isso foi feito por decreto e que é uma decisão do executivo e do
SAMAE. Dando sequência comentou a fala do Deputado Kennedy Nunes.
Disse que ele faltou com respeito com os vereadores. Não adianta construir o
Heliporto antes de reformar a serra. Pedindo um aparte o vereador Daguimar
disse que essa proposta é inacreditável. Novamente com a palavra o vereador
Edi disse que nunca ouviu o deputado falar em melhorias na Serra Dona
Francisca. Pedindo um aparte o vereador Mallon disse que as campanhas
feitas pelas cidades estão fazendo com que os deputados deem satisfação.
Novamente com a palavra o vereador Edi parabenizou a vereadora Elisabete
Kindler pela sua passagem pela Câmara de Vereadores. Próximo vereador,
senhor Jairson Sabino iniciou falando que o Deputado Aguiar vem se tornado
uma peça folclórica no legislativo catarinense. Nós estamos com o nosso
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respeito em baixa no governo do estado e federal. Sobre o Deputado Kennedy
Nunes disse que como homem público ele deveria saber receber críticas.
Ninguém disse que o heliporto deveria ser construído, foi dito que não era
prioridade. Ele deveria ter perguntando quem entende de rodovia o que deve
ser prioridade na Serra Dona Francisca. Finalizou dizendo que o único
ignorante que tem aqui é ele, não sabe das nossas necessidades. Pedindo um
aparte o vereador Daguimar citou a fala do deputado que disse que conseguiu
algumas câmeras para a nossa cidade, dando a entender que deveremos ser
eternamente gratos por causa de uma pequena atitude feita por ele. Próximo
vereador, senhor Peter Alexandre Kneubuehler iniciou parabenizando a
vereadora Elisete e em seguida falou que existem prioridades na serra. Sobre a
quimioterapia, disse que se propõem a assinar a moção de repudio, mas que
agora não é o momento. Em seguida comentou a respeito da moção feita pelo
senhor presidente, disse que de fato ela é importante, os moradores
necessitam desta melhoria, mas que foge do mérito de uma moção. Por fim o
senhor presidente convidou a todos para a Sessão Solene em homenagem ao
Desembargador Ricardo Roesler que ocorrerá no dia 03 de maio. 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 07 de maio de 2018, as
19h00min. Encerrando e mandando lavrar a presente ata. Sala das Sessões, 26 de
abril de 2018.
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