“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 30ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 25 de junho de 2018.
Aos vinte e cinco dias do mês de junho, 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 49 do Estatuto do Idoso,
pelo vereador Peter Alexandre Kneubuehler. ATA: Discutida e aprovada à ata
da 29ª reunião ordinária, deste segundo ano legislativo da 18ª legislatura.
EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Moção 084 do vereador Marco Rodrigo
Redlich, Moção de Aplausos ao São Bento Clube de Natação; Requerimento
de Informação 085 do vereador Jairson Sabino, requerendo informações sobre
os trabalhos desenvolvidos pela EMHAB; Ofício 029 do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bento do Sul e Requerimento
de Certificado de Regularidade da FETEP. 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 a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Moção 084.
Encaminhou para as Comissões Técnicas, o Requerimento de Certificado de
Regularidade da FETEP. Em discussão única e votação o Requerimento
085/2018.Com a palavra o vereador Jairson Sabino, autor do requerimento,
que comentou conforme o combinado pede questionamentos que não foram
devidamente esclarecidos pelo Diretor Presidente da EMHAB, Rodrigo
Schreiner. Pede pela aprovação do Requerimento, para que o governo possa
se manifestar sobre a autarquia. Ninguém mais querendo se manifestar foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade o Requerimento de
Informações nº 085/18. Em primeira discussão o Projeto de Lei do Executivo nº
146/18 que: “Altera Dispositivo na Lei nº 1688 de 24 de outubro de 2006 e dá
outras providências”. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler,
comentando que o Projeto de Lei vem com o objetivo de alterar a redação do
inciso 3º do Artigo 1º da Lei 1688/2006, que trata dentre outras coisas, da
cedência de funcionários da Prefeitura para o Judiciário do Estado, onde há
uma condição de limitação de prazo de 60 meses para a cedência e a minuta
do convênio fala em renovação à partir desses 60 meses. O Projeto é para se
adequar essa duas redações e as renovações sejam menos burocráticas.
Ninguém mais querendo se manifestar o Presidente informou que o Projeto de
Lei nº 146/18 seguirá para segunda discussão e votação numa próxima
sessão. Em primeira discussão e tramitando em regime de urgência o Projeto
de Lei do Executivo nº 147/18 que: “Autoriza a abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente do município”. Com a palavra o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler, falando que o Projeto de Lei já foi comentado da vinda
para essa Casa, que trata justamente da contribuição para a AMUNESC. No
ano de 2017 foram entabulados pelos prefeitos participantes da associação, os
valores de cada município para o orçamento para esse ano, como prevê o
estatuto da mesma. Como o valor que é preciso repassar para a AMUNESC é
maior do que foi previsto em orçamento pelo município, portanto é preciso
alterar orçamentária para regularizar essa situação, passando para 405 mil
reais. A urgência para a aprovação do projeto se faz necessária porque já
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deveria fazer parte do orçamento desse ano e fica a solicitação para a
aprovação do presente projeto. O Presidente comenta que em todas as
legislaturas sempre há um questionamento em relação à esses repasses, mas
esse aumento se dá devido ao aumento da própria receita do orçamento do
município. O vereador crê que deveria ser feita uma assembleia geral com
todos os prefeitos e presidentes de câmara para amenizar um pouco a questão
percentual de São Bento do Sul, que tem uma população de 80 mil habitantes
e Joinville com 600 mil habitantes, não havendo uma equiparação justa nesses
valores. Todos os trabalhos de engenheiros e assessorias se concentram mais
naquela cidade, por causa da AMUNESC estar situada em Joinville. Concedido
a palavra ao vereador César Augusto Accorsi de Godoy, que indaga a
Presidência se já deu entrada na Casa o Projeto de Lei que trata da renovação
do contrato com a AMUNESC. Diante da negativa, comentou que deve haver
uma data mais para o começo do ano para discutir o assunto. Godoy pede que
caso entre o Projeto nessa Casa de Leis, a votação seja aguardada até a volta
do vereador de seu período de recesso para que possa votar também, caso
seja possível. Com a palavra o vereador Nivaldo Bogo que fala que os
vereadores estão discutindo uma suplementação e na sequência deve vir o
Projeto que autoriza a transferência de verbas para a AMUNESC. Ele comenta
que todos os anos a situação é a mesma e os vereadores ficam numa situação
muito difícil com relação à essa votação porque pelos números apresentados a
AMUNESC presta um serviço correspondente aos valores que são repassados
à ela. Porém a questão é a desproporção entre os municípios. Não se sabe se
houve discussões na associação para discutir os pagamentos de cada
município que seja equivalente à população ou orçamento de cada um.
Retomando a palavra, o Presidente discorre sobre a questão percentual, onde
Joinville contribui com 38% com uma população de quase 700 mil habitantes e
São Bento do Sul com quase 80 mil habitantes contribui com 18%. A palavra é
do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, que também pede que o assunto
seja debatido quando da volta de sua licença, mas a princípio se manifesta
contrário a esse repasse a AMUNESC. A palavra passa para o vereador
Jairson Sabino que comenta que no ano passado já votou contra o repasse
para a AMUNESC, porque o contribuinte paga duas vezes, para a própria
AMUNESC e a Secretaria de Planejamento. Sabino também fala que o valor do
repasse é muito alto e assim falta para outras realizações dentro do município.
Com a palavra o vereador Daguimar Nogueira dizendo que devem ser revistos
os valores e essa é uma oportunidade para discutir o planejamento de São
Bento para as próximas gerações. Retomando a palavra o Presidente
comentou que esse projeto de suplementação deve entrar em pauta na
sequência mas o Projeto que autoriza o repasse para a AMUNESC deve
esperar os vereadores titulares voltarem. Ninguém mais querendo se
manifestar o Presidente informou que o Projeto de Lei nº 147/18 seguirá para
segunda discussão e votação numa próxima sessão. Edimar Geraldo Salomon
registra a presença na Casa do vice-prefeito Márcio Dreveck. Na sequência o
Presidente convidou os vereadores César Augusto Accorsi de Godoy, Jaime
Pedro Ferreira de Lima e Peter Alexandre Kneubuehler que subscreveram
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juntamente com o vereador Edimar Geraldo Salomon a entregar da Moção de
Aplausos para o desportista Luis Cláudio Ramalho, mais conhecido como Dick.
PALAVRA LIVRE: Primeiro vereador a fazer uso da palavra, senhor Jaime
Pedro Ferreira de Lima, que iniciou parabenizando ao desportista Dick,
falando que quando se toma o rumo de atleta é para toda a vida. Continuando,
deixou registrado o dia de São João Batista. Na sequência discorreu sobre os
benefícios dos Senadores da República, para que a população permaneça
alerta sobre todos os gastos públicos. Comentou que os custos mensais são de
34 mil de salário, 4 mil de auxílio moradia, 15 mil para despesas diversas, 6 mil
para correios, 24 mil para passagens aéreas, 25 litros de gasolina por dia, e o
que é pior, se trabalhar 180 dias por ano tem um plano de saúde vitalício nos
melhores hospitais enquanto a população agoniza. Além do plano de saúde, se
trabalhou 180 dias tem direito à aposentadoria e todas as regalias. A conta não
fecha: quem produz o dinheiro não retorna, tem carências. Em aparte o
vereador Edimar Geraldo Salomon diz que se alguém fizer um pedido de
informação ao Senado, eles gastam tudo e não sobra nada. E o pior de tudo é
a questão da aposentadoria e o povo continua pagando essa conta. Mas as
eleições estão chegando e os eleitores devem escolher bons candidatos e
tentar mudar. Retomando a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima
diz que devemos buscar candidatos comprometidos com essa mudança,
porque tem que imaginar quantos médicos e professores podem ser pagos
com o corte dessas regalias. Também em aparte o vereador César Augusto
Accorsi de Godoy, comenta que São Bento do Sul tem a terceira Câmara de
Vereadores mais econômica de Santa Catarina e pode falar com tranquilidade
que temos uma Câmara enxuta. Por exemplo em Blumenau a discussão dos
candidatos a vereadores era acabar com um carro particular, celulares para
cada um, diminuir de quinze gabinetes para doze. Quando os Deputados
vierem á Câmara deve-se perguntar como que funcionam as diárias deles.
Godoy analisa que na Dinamarca os parlamentares recebem dez passes de
ônibus por semana e a população de lá já acha muito. Jaime finaliza que a
conta não fecha e numa próxima oportunidade vai falar dos Deputados
Federais e alertar a população para as próximas eleições, que tem a caneta na
mão. Jaime Lima complementa que o dia de hoje é o dia do Imigrante, já que
nossa cidade foi colonizada por diferentes etnias, vindo atrás de condições
melhores de vida. Parabeniza todos as famílias descendentes de imigrantes e
conta que junto com os imigrantes veio a música deles e aqui fundaram a
famosa Banda Treml, que está fazendo um excursão na Europa. Próximo
vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon, registrou o falecimento da senhora
Dalva Monich Treml, esposa do desportista Lotário Treml. Em seguida o
vereador discute os abusos que acontecem nas Assembléias Federal e
Estaduais e compara que nossa Câmara de Vereadores é a terceira mais
econômica dentre os 295 municípios catarinenses. Além dos gastos
exorbitantes, tem a questão das grandes aposentadorias que existem no Brasil.
Comentou que o povo brasileiro deve temer a gestão Temer. Edimar não
concorda com a reforma da previdência, mas que se deve acabar com a
roubalheira. Quem quebra a previdência não são as pequenas aposentadorias
ST /st.
3

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

do povo. Também lamentou os cortes no orçamento da cultura e do esporte.
Próximo vereador, senhor Daguimar Nogueira, cumprimenta o Dick e deseja
sucesso à ele. Deixa registrado os parabéns pelos 60 anos do Rotary Club em
São Bento do Sul, representado pelo atual presidente José Lourival Dums.
Continua a fala comentando sobre a educação e a imprudência dos motoristas
em nossa cidade. Falou sobre um acidente ocorrido na Avenida São Bento.
Sobre a educação e a imprudência dos motoristas vão muitas gerações para se
conseguir melhorar o nosso país. Em São Bento do Sul o DETRU vem
trabalhando na educação dos estudantes nas escolas e mesmo assim é difícil
conseguir alcançar os objetivos. Todos devem ser incansáveis para trabalhar a
sinalização, prevenção e educação ao mesmo tempo. Falando sobre as
famílias o vereador diz que há uma desagregação familiar. Os filhos tem
comportamentos diferentes em casa e em outros ambientes. Houve uma onda
de mutilação de crianças e adolescentes, além das ideias de suicídio. Os
valores das famílias se tornaram voláteis. Fala sobre o Presidente da França
que encontrou um adolescente e deu uma orientação sobre como deve se
comportar com outras pessoas. No Brasil temos muitas aberrações sobre
educação e cada um nós deve repensar sobre o tema. Próximo vereador,
senhor Nivaldo Bogo também cumprimentou o atleta Dick. Comentou sobre o
trabalho do Jornal A Gazeta fazendo uma reportagem sobre a penitenciária
industrial mostrando que não é tão ruim quanto parece. E pelos números
apresentados na matéria, a nossa cidade produz o maior numero de presos,
sendo apropriado instalar a unidade aqui mesmo. É interessante ter recursos
para educação e saúde, mas também é necessário a construção de presídios.
Comenta que os trabalhos são feitos ao contrário, começando pelas obras e
depois que se faz as audiências públicas de impacto de vizinhança e demais.
Também falou que é necessário que se acabe com as regalias do poder
público e que deve existir uma melhor gestão dos recursos públicos para
melhorar a vida da população brasileira. Próximo vereador, senhor Marco
Rodrigo Redlich cumprimentou o desportista Dick achando que foi uma justa
homenagem. O vereador deixou registrado o evento do Partido Progressista
sobre a participação feminina na política. Comparou que na nossa cidade
temos a metade do eleitorado mas nenhuma vereadora eleita. Disse que a
política ainda é um ambiente hostil para a participação feminina. Agradeceu à
organização do evento feito pelo PP Mulher. Comentou sobre a assinatura da
Ordem de Serviço para a retomada dos serviços do Centro de Inovação, que
vai fazer parte do parque tecnológico da cidade. A área de tecnologia tem um
valor agregado muito grande na geração de empregos e a cidade está se
tornando referência no assunto. Outro assunto comentado foi a entrega do
Planejamento Estratégico do Município na prefeitura. Falou que o Poder
Público também deve ter planejamento de longo prazo e que nossa cidade
trabalha muito nisso atualmente. Finalizando com o tema dos custos a nível
Federal e vai analisar as propostas dos candidatos nessas eleições, e um dos
tópicos é principalmente o compromisso com o pacto federativo, para que os
impostos retornem em maior quantidade em nosso município, justamente por
haver um maior controle dos recursos nas cidades. O reflexo disso vai ser a
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melhorias na saúde, educação e demais serviços prestados aqui. Comentou
que vai haver uma redução no repasse de verbas aos municípios pelo FPM e
vai ficar mais difícil administrar a cidade. Em aparte o vereador Edimar disse
que o governo deveria cortar o dinheiro do fundo partidário em vez de reduzir
verbas aos municípios. Próximo vereador a fazer uso da palavra, senhor
Jairson Sabino parabenizou os imigrantes que vieram pra nossa região. Falou
que Portal da Transparência seja mais transparente, ele está com informações
atrasadas e distorcidas. São vários casos de informações que não estão
disponíveis, por exemplo o IPRESBS, que não dispõe de informações
atualizadas e salários de servidores que não aparecem corretamente, tendo
como exemplo o próprio prefeito. Discorreu negativamente sobre a cedência de
funcionários da prefeitura de São Bento do Sul para sindicatos, autarquias e
outros órgãos estaduais e federais. Comentou sobre a lanchonete do Terminal
Urbano de Passageiros, onde ela deve manter o local limpo e organizado mas
que existe uma grande quantidade de pessoas bebendo bebidas alcoólicas e
incomodando os demais usuários do terminal. Outro assunto foi sobre os
grandes caminhões das redes de lojas que utilizam a rua lateral à Sociedade
Literária e acabam estragando as calçadas e a fiação dos postes naquele local.
Em aparte, o vereador Jaime comentou que enquanto ele passava pelo local
tinha duas pessoas erguendo a fiação para que o caminhão pudesse fazer a
manobra e além de tudo obstruindo o trânsito. O vereador Sabino mostrou
algumas fotos de calçadas ao lado da Sociedade Bandeirantes, que estavam
com árvores cortadas e gostaria de tirar uma dúvida se era apenas poda ou
decepamento. As calçadas continuam sem condições de tráfego de carrinhos
de bebê ou cadeira de rodas, além de quebradas e estreitas, tem toco de
árvores atrapalhando. Próximo vereador, senhor Claudiomar Wotroba
parabenizou o atleta Dick. Falou sobre a rede e vizinhos, onde houve uma
reunião na Serra Alta, juntamente com a Polícia Militar. Exemplificou outros
locais onde já existe o projeto e reduziu o número de furtos nessas localidades.
Continuou falando que vai haver novos grupos em vários loteamentos da Serra
Alta nos próximos dias em parceira com a Polícia. Explicou que essa rede é um
grupo de Whatsapp entre os vizinhos e que eles podem denunciar com
agilidade para a polícia atos suspeitos na vizinhança. Em aparte o vereador
Godoy disse que existe um sistema semelhante criado por ele no Parque
Mariane e falou de um caso ocorrido ali e mostrou que isso funciona. Wotroba
disse mais um exemplo de atitude estranha e finalizou que vai ocorrer novos
grupos de redes de vizinhos em breve. Próximo vereador, senhor Peter
Alexandre Kneubuehler, iniciou se manifestando sobre a segurança nas
rodovias e buscando alternativas e ampliar a discussão sobre o trânsito. Falou
sobre os salários exorbitantes do poder público e falou da economia do gasto
na nossa Câmara de Vereadores. Comentou sobre o compromisso dos
candidatos com a economia de custos e hoje estão eleitos se realmente se
comprometeram sobre a gestão dos recursos públicos, principalmente
deputados e senadores. Peter espera que nas próximas eleições possa
encontrar alguém que tenha essa visão. Finalizando Peter cumprimentou o
amigo e desportista Dick, parabenizando-o pela importância que ele representa
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para o esporte municipal. Diz que São Bento do Sul tem que se orgulhar de
pessoas como ele, que é um exemplo. Em aparte o vereador Edimar falou que
o Dick tem uma educação exemplar e comentou sobre atuações dele no
esporte municipal. Em outro aparte o vereador Godoy fez menção ao Dick
enaltecendo as qualidades e a importância dele na vida esportiva do filho do
vereador. O Presidente repassou o calendário das sessões do mês de julho
aos demais vereadores, com as datas de 2, 5, 9, 16, 23 e 30 de respectivo
mês. 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 2 de julho de 2018, as 19h00min. Encerrando e mandando
lavrar a presente ata. Sala das Sessões, 25 de junho de 2018
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