“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

Ata da 32ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 04 de julho de
2018. Aos quatro dias do mês de julho, 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 50 do Estatuto do Idoso, pelo vereador Claudiomar Wotroba. ATA:
Discutida e aprovada à ata da 31ª reunião ordinária, deste segundo ano
legislativo da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Projeto
Legislativo 059/2018 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, abrigos de
passageiros, árvores, semáforos e demais logradouros públicos; Projeto de
Resolução 003/2018, dos vereadores Daguimar Nogueira, César Augusto
Accorsi de Godoy, Claudiomar Wotroba, Marco Rodrigo Redlich e Peter
Alexandre Kneubuehler, Dispõe sobre alteração no Regimento Interno e dá
outras providências; Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal
003/2018, dos vereadores Daguimar Nogueira, César Augusto Accorsi de
Godoy, Claudiomar Wotroba, Marco Rodrigo Redlich e Peter Alexandre
Kneubuehler, Fica modificada a Lei Orgânica Municipal e Requerimento 100
do vereador César Augusto Accorsi de Godoy, solicitando a retirada e o
arquivamento do Projeto Legislativo 057/2018. 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, o Projeto Legislativo
059/2018. Informou que de acordo com o § 2º do artigo 336 do Regimento
Interno, o Projeto de Resolução 003, que altera o Regimento Interno, ficará
sobe a mesa da Sala de Comissões, durante cinco dias úteis a fim de
receber emendas. Encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, a Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal 003, a qual
de3verá se pronunciar pela admissibilidade ou não em dez dias, conforme
artigo 333 do Regimento Interno. Em discussão única e votação o
Certificado de regularidade nº 62/18 – IDI. Com a palavra o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que a entidade enviou toda a documentação
que a lei exige e por isso solicita a aprovação do projeto. Ninguém mais
querendo se manifestar foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o Certificado de Regularidade 62/18. Em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei nº 148/18 – Executivo Municipal – Altera a Lei nº
3916, de 29 de maio de 2018. Com a palavra o vereador Mallon comentou
que vota contra esse projeto por conta da emenda da supressão que se
pretende fazer do paragrafo único do artigo 5º. O paragrafo único foi de sua
autoria e aprovado pelos demais vereadores, porém o BADESC não aceita
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que se coloque na lei as obrigações do município somente pagar os
encargos remuneratórios do empréstimo somente em casos de seu atraso.
Com a palavra o vereador Peti concorda com o vereador Mallon, porém irá
votar favorável já que o órgão financiador não aceita a redação desta forma.
Com a palavra o vereador Mallon comentou que se os vereadores
concordarem em fazer a votação em destaque do art. 3º do projeto de lei
ele se coloca a disposição. Com a palavra o vereador Nivaldo Bogo
concorda com a emenda do vereador Mallon, porém votará favorável em
função de que o município poderia perder esse financiamento. Com a
palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima disse que a condição vem
da entidade financeira e que diante disso irá votar favorável, mesmo
concordando com a colocação do vereador Mallon. Ninguém mais querendo
se manifestar foi colocado em votação o art. 3º que revoga o paragrafo
único do art. 5º da lei 3916 de 29 de maio de 2018 e aprovado pela maioria .
Ninguém mais querendo se manifestar foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade o projeto de lei 148/18. TRIBUNA POPULAR LIVRE.
Neste momento foi cedido espaço aos senhores Elvis Lozeiko e Leonardo
Celesk para falar a respeito o funcionamento da unidade prisional. Após a
apresentação o senhor Leonardo respondeu a diversas perguntas feitas
pelos vereadores. PALAVRA LIVRE; Primeiro vereador a fazer uso da
palavra, senhor Daguimar Nogueira iniciou falando a respeito do dia do
bombeiro que ocorreu na segunda feira e os parabenizou. Não é uma
profissão fácil, eles são requisitados em circunstancias extremas. Próximo
vereador, senhor Cesar Augusto Accorsi de Godoy iniciou dizendo que
fez um requerimento para retirar um projeto de sua autoria que proíbe a
distribuição de panfletos nos veículos e que irá enviar um novo projeto com
a sugestão dos demais vereadores. Com a palavra o vereador Daguimar
comentou a respeito da poluição que algumas tintas causam e também da
possibilidade de ser impresso o numero da lei nos panfletos distribuídos.
Em seguida comentou que protocolou dois projetos de emenda a LOA para
regular as férias do prefeito municipal e outro para alterar o regimento
interno para alterar o critério de desempate na eleição da mesa diretora da
Câmara. Hoje é pela idade e a proposta é para que seja o vereador mais
votado nas eleições. Outra alteração é para que os projetos tenham prazo
máximo de 60 dias para serem colocados em discussão no plenário.
Próximo vereador, senhor Fernando Mallon iniciou falando acerca de um
oficio enviado pelo então presidente da Câmara, vereador Godoy no ano de
2013 para a AMUNESC questionando a proporcionalidade dos valores
repassados à entidade. Houve resposta do presidente da AMUNESC na
época e menciona que a divisão está defasada e que deveria fazer novos
estudos. O vereador Mallon complementou dizendo que se essa revisão
não ocorrer, devemos sair da AMUESC e nos associar a AMPLANORTE.
Pedindo um aparte o vereador Daguimar Nogueira disse que é muito melhor
estar na AMPLANORTE. Próximo vereador, senhor Jairson Sabino iniciou
falando a respeito da baderna que continua dentro dos ônibus, mesmo
existindo lei que proíbe isso. Em seguida disse que há alguns dias ligou na
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policia militar e que está indignado pelo fato da policia não fazer nada no
que diz respeito ao som alto. Complementou dizendo que foi mal atendido
por um sargento da polícia que não iria dar o atendimento. Não é sargento
que manda no batalhão e que irá verificar com o comandante do batalhão
essa situação. Em seguida comentou acerca do critério de desempate na
eleição da presidência da Câmara. Sempre foi assim e que concorda em
mudar. Mas que isso ocorra para a próxima legislatura, não se mexe na
regra no meio do jogo. Pedindo um aparte o vereador Godoy disse que
perderam a presidência pela idade, mas que ele não tem interesse na
presidência esse ano. Novamente com a palavra e dando sequencia o
vereador Sabino disse que esteve presente na sessão cívica no Bairro
centenário e parabenizou a secretaria de educação pela sessão. Próximo
vereador, senhor Marco Rodrigo Redlich iniciou convidando os vereadores
para na segunda feira, as 11 da manhã será assinada a ordem de serviço
para as obras das bacias 1 e 2 do Rio São Bento. Serão mais de R$10
milhões investidos em saneamento. Com a palavra o senhor presidente
perguntou se o vereador Redlich sabe a área de saneamento em São Bento
do Sul. Respondendo a pergunta o vereador Redlich disse que existem
informações que consideram fatores diferentes. Em São Bento do Sul, o
SAMAE atende 24% das residências. Próximo vereador, senhor Jaime
Pedro Ferreira de Lima iniciou falando acerca da aprovação da ALESC
pelos 862 cargos no tribunal de justiça. Sabemos que 462 serão
comissionados. A alegação é que serão agilizados os processos que estão
emperrados. Porem com esses cargos irá aumentar em R$64 milhões ao
ano as despesas do governo do estado. Pedindo um aparte o vereador
Mallon que tem alguns funcionários comissionados que fazem trabalho
técnico. Por fazer esse tipo de trabalho, não deveriam ser cargos
comissionados. Esperamos que esses cargos sejam efetivamente para dar
celeridade nos julgamentos. Novamente com a palavra o vereador Jaime
disse que esse não é o momento oportuno para isso. Em seguida disse que
de cada R$100,00 em impostos federais recolhidos em SC, apenas 18%
retornam para o estado. A justificativa é que nosso estado não precisa
receber tantos recursos. Alguns mais afoitos dizem que SC recebe menos
por não ter representatividade no congresso. Em seguida comentou a
respeito dos 128 cargos comissionados em São Bento do Sul e que estão
sendo contestados. Finalizou dizendo que falará mais afundo sobre o
assunto em outra oportunidade. Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo
Salomon iniciou cumprimentando os bombeiros pela passagem de seu dia.
Em seguida parabenizou os organizadores do Stammtisch que ocorreu na
praça e que isso deveria ser colocado no calendário do município. O que
lhe chamou a atenção foi que colocaram no hall de entrada da antiga
câmara de vereadores estadas e carrinhos de mão. Estão usando o local
como depósito. Em seguida comentou que haverá troca na secretaria do
PROCON, o diretor será desolado para o turismo. A eficiência do PROCON
foi tão grande que o estão mudando do setor. Em seguida disse que ouviu
uma entrevista com o secretário da fazenda do estado. Santa Catarina tem
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uma divida de R$ 3 bilhões de reais. Segundo palavras do secretário, o
estado não pode cumprir a lei de responsabilidade fiscal. É lamentável isso,
podemos rasgar a lei. Por fim comentou que a sessão solene em
homenagem a Fiação São Bento será feita aqui na Câmara Municipal no dia
26 de julho. Pedindo um aparte o vereador Sabino disse que o governo
continua gastando com agencia regional para empregar os amigos do
governo. 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 09 de julho de 2018, as 17h00min.
Encerrando e mandando lavrar a presente ata. Sala das Sessões, 4 de julho
de 2018.
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