“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 24ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 28 de maio de 2018. Aos vinte e oito
dias do mês de maio, 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 maioria dos senhores vereadores, ausente o vereador
Marco Rodrigo Redlich, por estar representando o Samae em um congresso. Reuniuse 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 46 do Estatuto do
Idoso, pelo vereador Daguimar Nogueira. ATA: Discutida e aprovada à ata da 23ª
reunião ordinária, deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do
Expediente constou: Ofício 207 do Executivo Municipal, acusando o recebimento de
Requerimento e Indicações; Ofício 208, acusando o recebimento de Indicações;
Ofícios 213 e 214, informando da Promulgação de Leis; Projeto Legislativo 057/2018,
do vereador César Augusto Accorsi de Godoy, Altera, inclui parágrafos e dá nova
redação a vários artigos da Lei Municipal 1392, de 15 de setembro de 2005, que
proíbe a publicidade de placas, anúncios, cartazes e similares em postes de
iluminação pública, árvores, semáforos e demais logradouros públicos; Indicações
1244, 1245 e 1246 do vereador Fernando Mallon; Ofício 047 do Conselho Municipal
dos direitos da Pessoa com Deficiência e Requerimento de Certificado de
Regularidade da Associação São Bento de Futsal. Correspondência Expedida: Os
ofícios expedidos constam da pauta, que é parte integrante da presenta Ata. ORDEM
DO DIA: Dentro da ordem do dia, o senhor presidente, encaminhou para as
Comissões Técnicas o Projeto Legislativo057/2018 e o Requerimento de Certificado
de Regularidade da Associação São Bento de Futsal. Em discussão única e votação o
Nova Redação ao Projeto de Lei nº 132/18 – Executivo Municipal – 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. Ninguém querendo se manifestar, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 132/18. Em discussão única e
votação o Certificado de Regularidade nº 55/2018- Associação Norte Catarinense dos
Portadores de Parkinsonismo. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler
disse que a associação trouxe a documentação conforme preconiza a legislação. É
uma associação que presta um serviço bastante eficiente e que luta pela obtenção de
recursos. Com a palavra o senhor presidente disse que o senhor Udo, que é o atual
presidente é muito esforçado. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade o Certificado nº 55/2018. Em segunda discussão
e votação o Projeto de Lei nº 136/18 – Executivo Municipal – Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.
Ninguém querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovador por
unanimidade o Projeto de Lei nº 136/18. Em segunda discussão e votação o Projeto
de Lei nº 137/18 – 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 o projeto de Lei nº 137/18. Em
primeira discussão o Projeto de Lei nº 138/18 – Executivo Municipal – Autoriza a
abertura de crédito adicional no orçamento vigente do município. Com a palavra o
vereador Peti disse que o projeto vem para fazer alteração contábil no orçamento por
conta da portaria interministerial STN163 e a portaria conjunta ST 2 que adapta no que
diz respeito a tecnologia da informação. Ninguém mais querendo se manifestar o
senhor presidente informou que o projeto de lei seguirá para discussão e votação em
uma próxima sessão. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 139/18 – Executivo
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Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do
município. Com a palavra o vereador Peti comentou que esse projeto traz alterações
de rubricas na secretaria de assistência social para que sejam adequados os
lançamentos contábeis. Ninguém mais querendo se manifestar o senhor presidente
informou que o projeto de lei seguirá para discussão e votação em uma próxima
sessão. PALAVRA LIVRE; Primeiro Vereador a fazer uso da palavra o senhor, Peter
Alexandre Kneubuehler iniciou falando que participou de um evento promovido pela
Univille sobre a inovação, onde trouxeram um doutor com larga experiência na área de
inovação na China. Temos muito que aprender com a China e podemos perceber uma
grande diferença e a grande quantidade de dados que são possíveis tabularem no que
diz respeito a planejamento. Próximo vereador, senhor Jaime Pedro Ferreira de Lima
iniciou dizendo que amanhã sairá uma reportagem na gazeta sobre o hospital diante
da manifestação dos caminhoneiros. Em seguida falou que o presidente Michel Temer
fez um pedido adicional ao Congresso de R$1,4 bi para bancar o calote que a
Venezuela e Moçambique deram no BNDS. Próximo vereador, senhor César Augusto
Accorsi de Godoy iniciou dizendo que recebeu ontem dois carnes de rifas, da escola
dos seus filhos. Nós temos uma lei municipal que proíbe que crianças e adolescentes
sejam proibidas de venderem rifas. Temos por trás dessa lei uma série de fatores,
situações que ocorreram com crianças e adolescentes. Além disso, criança precisa
estar na escola estudando e não competindo para ver quem vende mais rifa. A lei
2678 deve ser aplicada em São Bento do Sul e denúncias devem ser formuladas. Não
é razoável uma criança de dois anos venderem uma rifa, ainda mais se a criança for
de uma família humilde. Próximo vereador, senhor Claudiomar Wotroba iniciou
falando a respeito das manifestações dos caminhoneiros. Disse que está junto e que
está acompanhando de perto. Muitos religiosos estão passando pelos locais e
parabenizou a Paróquia São José que fez uma missa lá no Bairro Lençol. Próximo
vereador, senhor Fernando Mallon iniciou falando que no dia 23 de maio foi publicado
na imprensa uma foto de uma reunião no hospital com prefeito, secretários e diretores
do hospital. O que lhe chamou a atenção é a presença do senhor Manolo Del Olmo
que não é membro do poder executivo. Ele foi condenado em 2005 e não pode ser
contratado pelo serviço público. Em seguida leu uma postada do senhor Luiz Novaski
que fala sobre a viagem do pessoal do SAMAE para Fortaleza. O vereador Marco
Redlich e sua esposa estão em Fortaleza com dinheiro da autarquia. Ele foi lá fazer
uma apresentação de um projeto do SAMAE. Por fim disse que possivelmente fará um
requerimento para saber o que o senhor Manolo estava fazendo na reunião do
hospital. Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon iniciou disse que tem
participado das manifestações e que não concorda com as decisões tomadas pela alta
cúpula do governo. O Brasil comete um erro grave a muitos anos, éramos o maior
produtor de café do mundo. Começamos a exportar as plantas e hoje precisamos
importar esse produto e muitos outros. Está na hora de providências serem tomadas, o
Rio Grande do Sul produz gasolina e vende a R$1,98 para a Argentina, que vende a
R$2,90. Citou o exemplo de uma carreta que faz frete de São Paulo a Natal recebe
R$16 mil. Gasta R$13 mil de diesel e R$1050,00 de pedágio. Por todo esse serviço,
sobra R$1950,00. Em seguida disse que também participou da palestra juntamente
com o vereador Peti e Daguimar Nogueira e que foi muito bem explicada e
cumprimentou todos os envolvidos. Próximo vereador, senhor Jairson Sabino iniciou
agradecendo e parabenizando o vereador Godoy pela lembrança da lei que protegem
as crianças e adolescentes das maldades dos adultos. A lei foi criada em um fórum da
família na Univille. A autora da lei foi a ex-vereadora Adriana Ruzanowski e nos
primeiros dois anos ele fiscalizou bastante. Mais tarde surgiu uma lei estadual com
esse mesmo fim, mas que infelizmente o governo do estado não divulga. Sobre as
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manifestações disse que ele e milhões de brasileiros ainda não pararam. Temos visto
um governo de canalhas que imaginam que vão enganar todos com promessas falsas
e mentirosas. Temos também uma imprensa e ainda bem que temos as redes sociais
para divulgar o que de fato acontece. Próximo vereador, senhor Daguimar Nogueira
iniciou disse que está a quase dois anos trabalhando para construir um projeto
“cidades irmãs” com uma cidade da China. Houve cinco reuniões e que amanhã
haverá uma nova em Joinville. Em São bento do Sul, trinta empresas fizeram negócios
com a China esse ano. Sobre a mobilização disse que esteve em dois pontos e que
levou algumas doações para os caminhoneiros. O movimento deixou de ser apenas
dos caminhoneiros, passou a ser de todos. Disse que também observou vários casos
da rede globo sendo expulsa dos locais. Por fim comentou que a jovem Andrieli(que
sofreu um acidente de carro na saída da Imigrantes) continua na mesma situação e
precisando de ajuda. 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 04 de junho de 2018, as 17h00min. Encerrando e mandando
lavrar a presente ata. Sala das Sessões, 28 de maio de 2018.
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