“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

Ata da 34ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 16 de julho de 2018.
Aos dezesseis dias do mês de julho, 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 51 do Estatuto do Idoso, pelo vereador
Marco Rodrigo Redlich. Na sequência, o senhor presidente, solicitou a primeira
suplente de vereador do PSDB, senhora Bernadete Mecabo Hermes, e ao
terceiro suplente de vereador do PSB, senhor Maurício Maia, para adentrarem
ao Plenário, e efetuar a entrega de seus Diploma expedidos pela Justiça
Eleitoral, bem como de suas declarações de bens, para que os mesmos
possam tomar posse, tendo em vista o afastamento por trinta dias dos
vereadores Jaime Pedro Ferreira de Lima do PSDB e César Augusto Accorsi
de Godoy do PSB. Conferidos os documentos, o senhor presidente, fez a
leitura do Termo de Posse, sendo que ao final, a senhora Bernadete Mecabo
Hermes e o senhor Maurício Maia, responderam “Assim o Prometo. Sendo em
seguida assinado o Termo de Posse pelo Presidente da Câmara Municipal, e
pelos vereadores ora empossado, sendo que o senhor presidente declarou
empossados na condição de vereadores da décima oitava legislatura, os
vereadores Bernadete Mecabo Hermes e Maurício Maia, solicitando aos
mesmos tomar assento junto ao Plenário, nas cadeiras dos vereadores Jaime
Pedro Ferreira de Lima e César Augusto Accorsi de Godoy, ora licenciados.
ATA: Discutida e aprovada à ata da 33ª reunião ordinária, deste segundo ano
legislativo da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício
263/2918 do Executivo Municipal, encaminhando os Projetos de Lei 155, 156 e
157/2018 a seguir discriminados: Projeto de Lei 155, Dispõe sobre a
denominação de Ponte José Urbainski; Projeto de Lei 156, Autoriza a abertura
de crédito adicional especial no orçamento vigente do Município; Projeto de Lei
157, Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente
do Município; Ofício 259, informando a promulgação de Lei; Ofício 260,
acusando o recebimento de Indicações; Ofício 262, informando a promulgação
de Lei; Ofício 161 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta a Indicação
1245; Balancete do mês de junho da Fundação Municipal de Desportos;
Requerimento 102 do vereador Daguimar Nogueira, propondo Tribuna Popular
Livre para o dia 10 de setembro; Requerimento de Informação 087 do vereador
Edimar Geraldo Salomon; Indicação 1280 do vereador Daguimar Nogueira;
Indicação 1281 do vereador Edimar Geraldo Salomon; Ofício 030 do Cartório
Eleitoral de São Bento do Sul; Convite da Associação de Motofrete e Mototaxi
de São Bento do Sul e Requerimento de Certificado de Regularidade da
Sociedade Mãe da Divina Providência. 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 155, 156 e 157/2018 do Executivo
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Municipal, bem como o Requerimento de Certificado de Regularidade da
Sociedade Mãe da Divina Providência. Encaminhou para a Comissão de
Finanças, Contas e Orçamento o balancete do mês de junho da Fundação
Municipal de Desportos. Encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final o Projeto de Resolução 003/2018. Designou os vereadores
Fernando Mallon, Nivaldo Bogo e Jairson Sabino Sabino, para comporem a
Comissão Especial, para analisar o mérito da Proposta de Emenda à Lei
Orgânica 003/2018. Em Discussão Única e Votação a Moção n°85/2018 –
Daguimar Nogueira – Moção de Apelo ao Executivo Estadual, com cópia ao
secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor Alceu de Oliveira Pinto
Junior solicitando a elaboração de estudo ou contratação de pessoal aprovado
em Concurso Público pelo Instituto Geral de Perícias, afim de que possam ser
agilizados os trabalhos de conclusão dos laudos pendentes em todo o estado
de Santa Catarina; Com a palavra o vereador Daguimar Nogueira disse que se
trata de uma explicação pela demora ao prazo para retorno, que emperra a
continuação para não só querer a indenização mas também para relacionar
culpados no fato do acidente. A questão de acidentes que necessita de peritos,
hoje tem um prazo muito estendido e muitas vezes, dependendo o caso
necessita a contratação de uma perícia externa, a proposta é que esse
processo seja agilizado. Com a palavra o senhor presidente disse ser favorável
a essa moção, e que o IGP está na situação que está pelo motivo de que falta
atenção do estado de Santa Catarina e a mesma não dar a mínima atenção
aos casos, um exemplo é que muitas mulheres e jovens vão lá e não tem uma
sala separada para conversar com o agente ou médico dentro do instituto, não
tendo o mínimo de isolamento para uma conversa. Complementou dizendo que
foi solicitado uma providencia, mas que até hoje não foi tomada. Novamente
com a palavra o vereador Daguimar Nogueira complementou com a palavra
“Acessibilidade”. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade a moção de nº 085/2018. Em discussão
única em votação a Moção de apelo nº 086/2018 – Daguimar Nogueira –
Moção de Apelo ao Executivo Estadual, com cópia ao secretário de Estado da
Justiça e Cidadania, Senhor Leandro Antônio Soares Lima solicitando o
comparecimento na sede do Poder Legislativo, em sessão legislativa para
prestar maiores esclarecimentos e informações sobre a construção e modelo
da Penitenciária Industrial em nosso município. Com a palavra o vereador
Daguimar Nogueira solicita que possa ser registrado o que foi discursado pelo
secretário Senhor Leandro Antônio Soares Lima, já que o processo demora
perto de 5 anos, e quanto mais documentos existirem será melhor para
proteger, defender e cobrar no futuro. Com a palavra o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler se colocou favorável a Moção, ficou em dúvida quanto
ao meio de solicitação para o comparecimento, mas acredita que a Moção
cabe neste caso. Novamente com a palavra o vereador Daguimar Nogueira
disse que a assessora doutora Eliane em conversa com os secretários da
segurança, informou que possivelmente ele vai se aposentar no final do ano.
Com a palavra o senhor presidente disse que a única coisa que lamenta é a
ausência das pessoas que moram ao lado de onde será construído o presidio
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no bairro Lençol, que a audiência feita há uns dias atrás deveria ser feita com
essas pessoas e não com o pessoal do centro. Ninguém mais querendo se
manifestar, foi colocada em votação e aprovado por unanimidade a Moção de
nº 086/2018. Em discussão única em votação Requerimento de Informação nº
087/2018 – Edimar Geraldo Salomon – Ao Executivo Municipal requerendo
informações sobre os serviços de limpeza e dragagem do Rio Banhados. Com
a palavra o vereador Edimar Geraldo Salomon solicita a limpeza do Rio que se
encontra na Rua Conrado Liebl, onde foi feita a roçada e não foi feita a limpeza
encontrando-se o mesmo dentro do Rio, trancando a passagem da água,
solicita também que a prefeitura vá até o local para que seja feita essa limpeza.
Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocada em votação e aprovada
por unanimidade Requerimento de Informação de nº 087/2018. Em 2ª
discussão e votação o Projeto de Lei nº 149/18 – Executivo Municipal –
Autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência – FIA a repassar recursos à
Associação São-Bentense de Voleibol. Com a palavra o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que as entidades que tiverem interesse de
participar do FIA apresentem projetos, assim como foi feito um projeto do São
Bento vôlei e agora por parte do executivo o envio desse projeto a casa para
que haja o repasse desses recursos financeiros. Com a palavra o vereador
Fernando Mallon comentou que as pessoas tanto físicas quanto jurídicas
destinam parte de seus impostos e seus impostos de renda que ao invés de ir
para Brasília que não sabemos se volta e é destinado para o FIA e ai as
entidades ligadas a crianças e adolescentes apresentam projetos e se
aprovadas, o conselho da FIA aprova o repasse para a entidade, então o
vereador Fernando Mallon solicita para que as pessoas apresentem projetos, e
se for aprovado conseguirem esse recurso, lembrando que não é recurso que
vem da prefeitura, se trata de um recurso que vem da comunidade. Com a
palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich se colocando favorável ao projeto de
lei e reforça que existem duas modalidades de repasse sendo uma delas o
edital que é quando o conselho da própria fundação apresente o edital e as
entidades cadastradas no CMDCA mostrem seus projetos que visem o trabalho
com crianças e adolescentes, e tem também os projetos chamados de
CHANCELA que é quando se apresenta um projeto e o conselho autoriza a
entidade a ir buscar os recursos com as empresas, também se acredita que
esse projeto se chame Chancela pelo motivo de que demorou para que
juntasse esse dinheiro com as empresas, já que foi apresentado em 2015 e
agora conseguiram juntar o que precisavam , então o projeto veio para a
votação na Câmara. Com a palavra o vereador Jairson Sabino colocando-se
favorável ao projeto e complementando o vereador Fernando Mallon falando
que sabemos o valor que não volta para esses projetos e se tivermos uma
divulgação maior sobre esse assunto cada vez melhor será a verba para o FIA.
A tempo vem sendo sugerido uma campanha junto aos contadores, já que eles
trabalham com bastante pessoas Jurídicas e também ser feita a divulgação
através de Rádios e veículos de comunicação, já que sempre é pago impostos
e tantos outros boletos e não sabem que em alguma situação pode ser
revertida em um projeto tão importante do FIA. Com a palavra o senhor
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presidente informa que essas ações que envolvem o esporte e que o executivo
municipal apoia na integra, seja qual modalidade for, é uma situação muito
importante para os vereadores apoiarem. Ninguém mais querendo se
manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o Projeto de
Lei nº 149/18. Em 1ª discussão os Projetos de Lei nº 151/18 – Executivo
Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente do município; nº 152/18 – Executivo Municipal – Autoriza a abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente do município; e o nº 153/18 –
Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente do município. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo
Redlich disse que todo ano esses projetos aparecem para os vereadores
aprovarem para o ano seguinte aonde eles poderiam utilizar e no que utilizar
esses recursos e que durante o ano recebem esses projetos que pedem
pequenas adaptações de valores que serão remanejados dentro do orçamento
do município, esses 3 projetos que foi feito a votação do orçamento no mês de
setembro do ano de 2017 e esse ano 2018, tribunal de contas alterou a
contabilização de algumas despesas com relação a programas de informática
já que mudou a nomenclatura de dotação para esse ano, colocando se
favorável a esses projetos. Ninguém mais querendo se manifestar, os Projetos
de Lei nº 151/18, 152/18 e o 153/18, seguiram para uma discussão e votação
em uma próxima sessão. Em 1ª discussão o Projeto de Lei nº 154/18 –
Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente do município. Com a palavra o vereador Fernando Mallon
disse que como esse projeto seja suplementar não seria o caso de apenas
abrir a dotação e não anular a outra, que seria uma questão a ser vista. Com a
palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler comentou que é possível e
que a observação do vereador Fernando Mallon seja pertinente, solicitando que
o projeto ficasse até que se venha uma resposta não o colocando em
discussão e assim que tiver uma resposta técnica da contabilidade que pode
ter havido algum equívoco e assim que tiver uma resposta repassa para os
demais vereadores. Pediu para que passe pela primeira discussão já que a
primeira discussão é para esse tipo de situação. Com a palavra o vereador
Fernando Mallon disse que não precisa ser nada oficial é só para ver essa
informação mesmo que se o mesmo estiver certo terá que ser mudado o
projeto, se não estiver correto utiliza esse mesmo. Ninguém mais querendo se
manifestar, o Projeto de Lei nº 154/18, seguirá para uma discussão e votação
em uma próxima sessão. Neste momento foi feita a entrega da Moção de
aplauso para o Grupo folclórico Germânico da Escola Básica São Bento.
PALAVRA LIVRE. Primeiro vereador a fazer o uso da palavra, senhora
Bernadete Mecabo Hermes agradece aos amigos e família que deram o apoio
em sua campanha, e que ao longo desses dias apresentará projetos nas áreas
educacionais, área social, direitos humanos, voluntariado e qualidade de vida
das pessoas. Nas próximas sessões irá encaminhar projetos e indicações
voltados para educação, voluntariado, idosos, professores, lazer e outras
sugestões possíveis de mudar setores do município. Próximo vereador, senhor
Mauricio Maia agradece aos amigos e familiares pela oportunidade de se
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tornar Vereador por esses dias lhe proporcionados, fez a indicação para que
haja mais aulas de alemão para que os mais novos possam aprender o idioma.
Nesses 30 dias que serão atuados como vereador pretende dar apoio as
associações de moradores, buscar apoio da prefeitura para que haja o
incentivo de que novas empresas se estabeleçam em São Bento aonde haja
uma criação de um distrito Industrial para que as empresas tenham seus
terrenos adequados com luz, agua e asfalto para que possa gerar mais
empregos. Atenção à saúde querendo a criação de um hospital maior, novo,
fora do centro e que tenha estacionamento próprio e que as pessoas não
precisem nem pagar estacionamento, trabalhar em sintonia com o Conselho
Municipal Antidrogas para que no futuro não tenhamos tantos dependentes de
álcool e drogas; na questão do bem-estar animal ajudar as entidades a cuidar
desses animais talvez uma campanha de castração para que possa diminuir a
quantidade de cães e gatos na cidade; incentivar os produtores Rurais que
fazem a agricultura familiar que precisam de um apoio maior. Próximo
vereador, senhor Marco Rodrigo Redlich disse que fez uma indicação junto à
SAMAE para ampliar o parque do mesmo com mais atrativos educacionais,
também que seja feita uma casa modelo no parque para mostrar como
funciona toda a instalação de agua e esgoto e a importância do saneamento
básico para a saúde da população, junto com um aluguel de bicicleta que ficam
enfileiradas e em frente do batalhão da polícia assim sendo mais seguro.
Próximo vereador, senhor Nivaldo Bogo disse que essa semana foi procurado
por um munícipe sobre notificação de fiscais de obras do por que ela ser
notificada e outras pessoas não, essa situação é devida de demanda, como
são somente 2 fiscais eles não conseguem atender toda a demanda. Mais uma
sugestão da implantação de um triturador de galhos, que ajudará no transporte
do produto que se tornará menor e poderá ser usado em horta. Próximo
vereador, senhor Fernando Mallon disse que é muito importante ter o sistema
rotativo, e que agora a conta se tornará da prefeitura já que terá que contratar
mais agentes de transito e começar a cuidar da sinalização, mas com a antiga
empresa a prefeitura não podia contratar esses agentes a mais e nem se
preocupar com as sinalizações, tudo isso por falta de planejamento, porém
entraram mais receitas assim torcendo para que dê certo, mas precisamos
cuidar nesses próximos meses para ver se estamos tendo lucros ou prejuízos.
Próximo vereador, senhor Peter Alexandre Kneubuehler disse que teria dois
assuntos mais extensos para falar, mas como hoje não poderá se alongar
deixa para a próxima sessão. Próximo vereador, senhor Daguimar Nogueira
Comentou que existe um descalabro com a empresa de telefonia da cidade
que deixa os postes com os seus fios caídos e baixos que qualquer pessoa
alcance. Próximo vereador, senhor Jairson Sabino comentou sobre o rotativo
que concorda com as palavras do vereador Fernando Mallon, também
comentou sobre o ocorrido na semana passada. Quanto ao corte de despesas
feita pelo executivo, distribui muito o dinheiro com os cabides e quando não
consegue pagar as contas acaba cortando uma parte do salário de seus
funcionários que realmente precisam, sobre as vacinas foi questionado sobre
as divulgações e respondido que serão divulgadas através do rádio. Falando
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também que a anos tem sido defendido e apoiado as associações de
moradores, sugerindo que para aumentar os seus caixas, seja feito boi ralado e
esse tipo de afins, que a imprensa sempre apoiará. Próximo vereador, senhor
Edimar Geraldo Salomon comentou sobre o rotativo que já começou errado
com a delimitação nas esquinas que há um recuo da propriedade para a
primeira vaga de estacionamento que no mínimo seria 5m. Em seguida
comentou que a fatura de energia elétrica esse mês aumentou de 10 a 13%.
Dando sequência comentou acerca de um vídeo, onde funcionários da
prefeitura estão molhando as ruas de asfalto e deixando de molhar as de chão.
Disse que esse procedimento é necessário por conta da máquina que é
utilizada para carpir. Em seguida comentou sobre a aviação, que o Brasil
começou a conceder para as empresas internacionais operarem a nossa
aviação. Próximo vereador, senhor Claudiomar Wotroba cumprimenta todos
os presentes e parabeniza o Grupo folclórico Germânico da Escola Básica São
Bento. Não havendo mais nada a se tratar, o senhor presidente agradeceu a
presença de todos e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária
que se realizará no dia 23 de julho de 2018 às 19h00min. Sala das sessões, 16
de julho de 2018.
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