“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

Ata da 35ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 23 de julho de 2018.
Aos vinte e três 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, situada na 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 e,
em nome de Deus, foi aberta a sessão. Feita à leitura do artigo 52 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, pelo vereador Daguimar Nogueira. ATA:
discutida e aprovada à ata da 34ª reunião ordinária, deste segundo ano
legislativo da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício
271/2018 do Executivo Municipal, encaminhando os Projetos de Lei 158 e
159/2018, a seguir discriminados: Projeto de Lei 158, Ratifica o Termo de
Convênio de Estágio nº 002/2018 que entre si celebram o Município de São
Bento do Sul e a Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.; e Lei
159, aprova o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável –
PDTIS; ofício 265, acusando o recebimento de requerimento de informação e
indicações; ofício 266, informando a promulgação de Lei; ofício 272, solicitando
a prorrogação de trinta dias para a resposta do requerimento de informação
085; ofício 167 da Secretaria Municipal de Saúde, convocando audiência
pública; Balancete do mês de junho da EMHAB; Balancetes dos meses de
março e abril do SAMAE; Projeto Legislativo 061 do vereador Maurício Maia,
Altera e dá nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal 2481, de 22 de
dezembro de 2009, que institui o dia da Bíblia; Projeto Legislativo 062 do
vereador Marco Rodrigo Redlich, denomina de Stoeberl Servidão do Município;
Requerimento de Informação 088 do vereador Edimar Geraldo Salomon;
Indicações 1282, 1283 e 1284 da vereadora Bernadete Mecabo Hermes;
Indicação 1285 do vereador Claudiomar Wotroba; Indicação 1286 do vereador
Edimar Geraldo Salomon; Indicação 1287 e 1289 do vereador Maurício Maia;
Indicação 1288 do vereador Marco Rodrigo Redlich e ofício do Clube dos
Kakos. Correspondência Expedida: Os ofícios expedidos constam na 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 158 e 159/2018 do Executivo Municipal, bem como os Projetos
Legislativos 061 e 062/2018. Encaminhou para a Comissão de Finanças,
Contas e Orçamento os balancetes que deram entrada no Expediente de hoje.
Em Discussão Única e Votação o Requerimento de Informação nº 088/18 –
Edimar Geraldo Salomon – Ao Executivo Municipal requerendo informações
sobre a disparidade remuneratória entre os servidores públicos lotados nos
cargos de atendente de berçário, e os demais beneficiados com a conversão
ao cargo de professor. Com a palavra, o vereador Edimar Geraldo Salomon
disse que há um tempo atrás, já foi feito um requerimento de informação ao
Executivo Municipal para providencias que deveriam ser tomadas em relação a
disparidade remuneratória entre os servidores públicos lotados nos cargos de
atendente de berçário, já que são atribuídos as mesmas atividades e o mesmo
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nível de escolaridade. Porem, com uma remuneração inferior. Citando que os
horários do recreio em que os professores têm 15 minutos que não vão para
casa, eles ficam cuidando dos alunos assim perdendo 15 minutos no horário da
manhã e 15 minutos no horário da tarde, totalizando 30 minutos todos os dias e
ainda não sendo remunerados para isso. Disse que os piores salários pagos
com os professores são no Brasil, e não podendo concordar que os
professores continuem tendo prejuízos. Os salários que os professores
ganham para o tanto que se incomodam é muito pouco assim sendo bem
complicado. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade o requerimento de informação nº 088/18. Em
Discussão Única e Votação o Certificado de Regularidade 063/18 - Sociedade
Mãe da Divina Providência. Com a palavra o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que se cumpriram todas as prerrogativas legais para que
assim fosse e como as demais entidades que solicitam o certificado de
regularidade anualmente. Como a entidade Mãe da Divina Providência
apresentou toda a documentação, cabendo os vereadores aprovarem essa
solicitação, ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade o requerimento de informação nº 063/2018. Em 2ª
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 Peter Alexandre Kneubuehler
dizendo que todos tem o mesmo objetivo que é criar o novo elemento de
despesa para o serviço de tecnologia de informação para o exercício de 2018.
Foi criado para que se usem esses recursos nessa dotação em locais
diferentes. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade os Projetos de Lei nº 151/18, 152/18 e o 153/18.
Em 1ª discussão Projeto de Lei nº 150/18 – Executivo Municipal – Autoriza o
município de São Bento do Sul, através da Fundação Cultural, a firmar
convênio com o Serviço Social do Comércio – SESC/SC, e dá outras
providências. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse
que esse projeto tem como objetivo a realização de um convênio da Prefeitura
com o SESC, na execução de 11 projetos que serão implementados pelo
SESC no município de São Bento do Sul. Nesse convênio engloba a gestão,
produção e realização dos espetáculos, trazendo todos os compromissos de
cada lado. Para que esses espetáculos sejam feitos precisam desse repasse.
Com a palavra o vereador Fernando Mallon questionou aonde será a
apresentação e indicando que talvez não os faça no mesmo local. Com a
palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler, disse que provavelmente
cada um terá o seu lugar específico conforme sua necessidade, se
comprometendo a buscar essa informação e trazer em uma próxima sessão.
Com a palavra o vereador Fernando Mallon disse que seria interessante ser no
centro cultural, por ser um espaço maior e também para trazer as crianças da
rede municipal de ensino para que possam participar. Com a palavra o
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vereador Daguimar Nogueira disse que deveria vir para a casa uma minuta do
que será apresentado, já houve outras situações de surpresa. Com a palavra o
vereador Fernando Mallon concorda com a preocupação do vereador Daguimar
Nogueira, mas que os títulos são bastante sociais e cultural e ainda vindo do
SESC que não vê esse risco. Acha interessante para saber o que será
colocado mesmo não tendo a preocupação neste caso. Com a palavra o
vereador Daguimar Nogueira disse que há um tempo esteve verificando o
material escolar e que nenhum de nós ensinaríamos nossos filhos com aquele
material. Sendo a proposta de os vereadores ficarem atentos a tudo que se
passa na cidade. Com a palavra o vereador Jairson Sabino disse que a
preocupação do vereador Daguimar Nogueira seja pertinente e não havendo
motivos até que se prove para que haja qualquer dúvida sobre a qualidade do
material que é produzido no estado. Os materiais que vem de fora já tem outra
qualidade, sendo o próprio MEC que já distribuiu em outra situação um material
ruim para a educação sexual. As terceirizações que apresentam projetos e os
valores, ganha e depois terceiriza com uma qualidade bem inferior do que a
proposto, porem, ganhando em cima daquelas que muitas vezes perderam na
licitação. Com a palavra à vereadora Bernadete Hermes disse o mais
importante é conhecer o conteúdo para saber o que será apresentado. Com a
palavra o senhor presidente disse que esse convênio assinado será de 5
meses e que, provavelmente, já devem ter o plano de apresentações,
encerrando esse convenio dia 31 de dezembro de 2018. Pediu para que sejam
trazidas as informações, além das datas, as informações de valores que
acredita que não será cobrado nenhum valor já que pediram o repasse da
Prefeitura, ninguém mais querendo se manifestar, o Projeto de Lei nº 150/18
seguirá para uma 2ª discussão e votação em uma próxima sessão. Em 1ª
discussão Projeto de Lei Legislativo nº 060/18 – Marco Rodrigo Redlich –
Dispõe sobre a proibição do uso de canudos plásticos no município de São
Bento do Sul, ficando permitidas apenas a utilização de canudos de papel
biodegradável e/ou recicláveis estando estes embalados em material não
plástico. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que esse
projeto vem para que não haja um uso descontrolado, sendo o começo de uma
mudança cultural. O projeto pede a troca de canudos plásticos para os
biodegradáveis que se torna um pouco mais caro, mas que propondo um
projeto desses é para evitarmos o uso. A maioria dos plásticos que está sendo
utilizado pelos humanos está chegando aos oceanos, poluindo e prejudicando
a fauna marinha e o planeta de uma forma geral. Com a palavra o vereador
Fernando Mallon disse que há um tempo, fez uma enquete questionando o uso
das sacolas plásticas, e de mais de 200 pessoas respondendo, 92% eram
favoráveis a eliminação de sacolas plásticas. A cultura do plástico é uma
questão muito difícil de ser tirada até por que as pessoas que andam a pé não
conseguirão carregar uma sacola de papelão. Acha importante começarmos
em algum ponto. Talvez devesse mudar a expressão desse projeto, aonde foi
informado na emenda e não foi informado na explicação que diz a proibição de
canudos, mas que depois diz a obrigatoriedade do uso de canudos
biodegradáveis. Com a palavra o senhor presidente disse que nas pequenas
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coisas atingimos os objetivos grandes, e que o canudo em si não causa um
impacto ambiental tão grande, mas que os animais dos oceanos acabam
comendo por não saberem o que é e se prejudicam. Antigamente as sacolas
eram de panos e não tinha problema algum em ser carregado, e que em muitos
Países não usam mais a sacola de plástico. Com a palavra o vereador
Fernando Mallon disse que quando era prefeito, os vereadores aprovaram um
projeto de que a prefeitura e suas autarquias deveriam abolir o papel branco e
passar a usar o papel reciclável, existia um prazo de que no primeiro ano fosse
utilizado 25%, no segundo ano 50% e assim por diante. Mas que esse projeto
caiu no esquecimento, mas que essa Lei está em vigor. Com a palavra à
vereadora Bernadete Hermes sugeriu uma campanha antes da proibição, já
que é difícil a aceitação quando parte direta a proibição. Com a palavra o
vereador Fernando Mallon disse que fez um Projeto de Lei sobre os vasos dos
cemitérios para combater a dengue e no projeto mencionava que o município
deveria fazer uma campanha de divulgação e, que nesse caso também poderia
ser feito uma divulgação. Com a palavra o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que o prazo de implantação é de 12 meses, sendo um
tempo bastante suficiente para os estabelecimentos se adequarem. As
campanhas poderiam se realizar nas escolas já que as crianças cobram de
seus pais caso ele não esteja fazendo o correto, e boa parte do uso desses
canudos é feita pelas crianças. Com a palavra o vereador Nivaldo Bogo disse
que muitas pessoas reutilizam as sacolas para sacos de lixo e, não havendo
sacolas, terá que utilizar o saco de lixo que continua a ser vendido no mercado.
Teria que pensar em outra forma com relação a isso, para que se possa ser
eliminado totalmente o plástico. Com a palavra o vereador Jairson Sabino disse
que teria que ver a questão da fiscalização, de quem assumiria esse cargo já
que há muitos bares e restaurantes em nossa cidade para ser feita a
fiscalização e havendo penalidade do descumprimento da Lei. Com a palavra o
vereador Marco Rodrigo Redlich disse que irá verificar as colocações citadas e
que irá complementar o projeto de Lei para que possa virar uma Lei em São
Bento do Sul. Assim começaremos a ter uma pratica mais saudável, e
saberemos quando evoluir para as sacolas plásticas. Com a palavra o senhor
presidente disse que é um inicio para evitar essa poluição que o Brasil sofre.
Os agrotóxicos também fazem parte dessa poluição, prejudicando os insetos
que fazem a polinização. Com a palavra o vereador Daguimar Nogueira disse
que o mundo sobreviveria apenas 3 dias sem as abelhas. Com a palavra o
senhor presidente disse que a cidade de Lucas do Rio Verde - Mato Grosso - é
a cidade mais poluente do Brasil, o leite materno de lá está praticamente todo
contaminado com agrotóxico. Ninguém mais querendo se manifestar, o Projeto
de Lei nº 060/18 seguirá para uma 2ª discussão e votação em uma próxima
sessão. Neste momento foi feita a entrega da Moção de aplauso para o Jeep
Clube e Clube dos Kako’s. PALAVRA LIVRE. Primeiro vereador a fazer o uso
da palavra, o senhor vereador Fernando Mallon solicita que o senhor
presidente para que se olhe e que seja levada ao prefeito municipal a situação
sobre as sacolas plásticas. Em sua gestão, quando fizeram o aterro, a ideia era
que o lucro do lixo se fizesse uma campanha, com exemplo de que a Prefeitura
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comprasse um tambor de 100 litros e desse para cada casa, para que as
pessoas separassem o lixo reciclável. Próxima vereadora, a senhora
Bernadete Hermes fala sobre a valorização do professor e o cuidado que
temos que ter com os professores, junto com o respeito aos idosos. O correto é
começar com as crianças, para que através delas, seja cultivado e respeitado o
idoso. Quanto aos professores precisa que seja implantado uma equipe
multidisciplinar para que possa auxilia-los nos atendimentos das escolas.
Próximo vereador, senhor Jairson Sabino põe-se contrario a solicitação de
prorrogação de 30 dias para responder o requerimento de informação nº
085/2018 do executivo municipal e dizendo que se não fez em 30 dias não fará
mais, que essas informações simples deveriam estar à mão em poucos dias.
Disse que a policia militar continua resistindo ao atendimento sobre a
perturbação do sossego alheio, e que para a pessoa ter o apoio da policia
militar terá que se identificar e ter uma testemunha. Se a policia militar
conseguir dar o flagrante não tem por que se identificar e se expor, ele pode se
identificar para a policia, mas que a própria policia não conte que foi o vizinho
que fez a denuncia, que depois pode apedrejar a casa do vizinho ou fazer
algum mal a sua família. Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon
solicita aos vereadores Peter Alexandre Kneubuehler e o vereador Marco
Rodrigo Redlich, junto ao DETRU, para reativar o sinaleiro em frente à igreja
matriz que está atrapalhando as pessoas que querem atravessar a rua, que
quando as pessoas que necessitem acionem o botão para que o sinaleiro se
feche. Disse que o brasileiro consome muitos agrotóxicos ao ano que são
misturados em agua e aplicados em produtos cítricos. Com a palavra o senhor
vereador Fernando Mallon disse que está protocolando a ativação do sinaleiro
em frente ao SINE Brasil. Próximo vereador, senhor Peter Alexandre
Kneubuehler cumprimentou o Jeep Clube e o Clube Kako’s e parabenizou
pelas gincanas e agradeceu por estarmos sendo tão bem representados.
Próximo vereador, senhor Daguimar Nogueira indicou que seja feita uma
rotatória na saída da Avenida dos Imigrantes para que não haja mais tanto
acidente. Com a palavra o senhor presidente disse que protocolou um projeto
da rotatória, mas que disseram que não receberam e agora foi impresso e
entregue em mãos. Com a palavra o vereador Daguimar Nogueira disse que
quase se acidentou na esquina do terminal rodoviário, solicita o diretor do
DETRU que faça algo para que não haja acidentes nessa esquina. Com a
palavra o senhor presidente disse que na Rua Tertuliano Machado que não se
respeitou o recuo de 5 metros e contendo somente 3,30 metros, e para que
seja feita um redutor de velocidade na saída do terminal quando pega a
Avenida Argolo que ninguém deixa os ônibus saírem. Próximo vereador,
senhor Maurício Maia dizendo que na próxima semana irá trazer uma ação
civil publica que o ministério publico federal moveu contra a Caixa Econômica
de São Bento do Sul e também a Implantec, sobre a construção do Alpestre
que foi mal construído e que foram R$ 13 milhões de reais. Falando sobre as
indicações da reforma da Feira Livre precisa que seja feito o mais rápido
possível. Sobre as drogas, o numero está cada vez crescendo mais e está
trazendo prejuízo ao município para o tratamento de dependentes, sendo
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necessário ser tomada alguma medida. Próximo vereador, senhor Marco
Rodrigo Redlich disse que no dia 24/07/18 começará a escavação das obras
do Rio São Bento, que começará no loteamento Monte Carlo em frente à
associação de moradores. Dia 25/07/18 será entregue o local para o descarte
de materiais, para que o SAMAE possa dar um destino correto. Os novos
ECOPONTOS serão entregues nos próximos dias nos bairros 25 de Julho,
Serra Alta, Rio Vermelho Estação, Loteamento Alpestre e Mato Preto. 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 30 de julho de 2018 às 19h. Sala das Sessões, 23 de julho de
2018.
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