“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

Ata da 37ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 02 de agosto de 2018.
Aos dois dias do mês de agosto, 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, nº 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 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
pelo vereador Daguimar Nogueira. ATA: Discutida e aprovada à ata da 36ª
reunião ordinária, deste segundo ano legislativo da 18ª Legislatura.
EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 284/2018 do Executivo
Municipal, acusando o recebimento do ofício 178 e de Indicações; projeto
Legislativo 065 da vereadora Bernadete Mecabo Hermes, institui a
obrigatoriedade das escolas na apresentação do material pedagógico as
famílias dos estudantes no Município de São Bento do Sul; Moções 089, 090,
091 e 092 da vereadora Bernadete Mecabo Hermes; requerimento 105 do
vereador Claudiomar Wotroba, propondo Tribuna Popular Livre para ao dia 13
de agosto; requerimento de Informação 089 do vereador Edimar Geraldo
Salomon; requerimento de Informação 090 do vereador Jairson Sabino;
indicações 1295, 1296 e 1297 do vereador Jairson Sabino; indicação 1298 da
vereadora Bernadete Mecabo Hermes; indicação 1299 do vereador Claudiomar
Wotroba; ofício da Escola Girassol e convite dos formandos da Univille.
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, o projeto
Legislativo 065. Encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, as moções 089, 090, 091 e 092. Em discussão única e votação
a moção nº 087/18 – Bernadete Mecabo Hermes – moção de aplausos a Rede
Feminina de Combate ao Câncer pelo trabalho voluntário realizado em nossa
cidade. Começando a discussão, com a palavra vereadora Bernadete Mecabo
Hermes disse que o câncer de mama cresce assustadoramente entre as
mulheres, e que um dois principais motivos desse crescimento é a falta de uma
informação mais profunda sobre a doença, e principalmente como preveni-la.
Essa moção de aplauso tem como objetivo homenagear as mulheres
voluntárias da Rede Feminina de São Bento do Sul, reconhecendo o trabalho
que cada uma faz. Contribuindo para uma melhor qualidade de vida, com
informações e apoios as mulheres com câncer. Por isso sendo merecedoras da
moção de aplauso, pelo belíssimo trabalham que prezam e fazem o
gratuitamente. Continuando com a discussão, com a palavra o vereador
Fernando Mallon disse que em agosto é o mês azul, sobre o câncer de
próstata, e que irá ser feito uma campanha desse combate. Solicitou para
subscrever a moção. Continuando a discussão, com a palavra o vereador
Claudiomar Wotroba disse que já teve oportunidade de conversar com os
voluntários, e que são muito atenciosos. Solicitou para subscrever a moção.
Continuando a discussão, com a palavra o vereador Daguimar Nogueira disse
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que não há nada mais justo, e desprendidamente, sem classe social, o mundo
delas é rosa. Solicitou para subscrever a moção, por ser uma causa nobre.
Continuando com a discussão, com a palavra o vereador Marco Rodrigo
Redlich disse que é uma entidade que vem fazendo um trabalho muito bem
feito há bastante tempo. Solicitou para subscrever a moção, por ser um
trabalho muito gratificante em nossa cidade. Continuando com a discussão,
com a palavra o vereador Nivaldo Bogo solicitou para subscrever a moção, e
dizendo que é merecida a moção, pelo fato dessas pessoas que se dedicam
com a causa em favor do próximo, onde dispensam a parte do seu tempo em
função do bem estar das pessoas que passam por momentos difíceis.
Continuando a discussão, com a palavra a vereadora Bernadete Mecabo
Hermes disse que a Rede tem 17 anos, e que cada uma faz uma atividade
diferente se dedicando realmente ao trabalho. Continuando com a discussão,
com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que era uma
moção que estava faltando e sendo necessária. Solicitou para subscrever a
moção. Continuando com a discussão, com a palavra o vereador Mauricio Maia
disse que é importante o poder publico reconhecer esse trabalho voluntário
para uma causa muito importante. Continuando com a discussão, com a
palavra o vereador Jairson Sabino disse que a presença feminina no
Legislativo Municipal, com certeza enriqueceria se ficasse quatro anos. Apoia
na medida do possível com a imprensa e rádio, sempre que necessária,
estando sempre à disposição. Solicitou para subscrever a moção. Continuando
com a discussão, com a palavra o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon
disse que quando é aprovada uma moção na Casa de Lei, é um
reconhecimento de toda São Bento do Sul a Rede Feminina. Solicitou para que
todos os vereadores subscrevessem a moção, sendo ela mais enriquecida.
Com uma parte o vereador Mallon disse que talvez a entrega da moção ocorra
quando a vereadora Bernadete não esteja mais na câmara, mas sugeriu que
no dia, fosse convidada para estar presente na entrega, já que foi uma ideia
dela. Novamente com a palavra o senhor presidente disse que irá ser feito
assim mesmo, convidando a vereadora Bernadete para que ela mesma
entregue essa moção. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade a moção nº 087/18 a Rede Feminina de
Combate ao Câncer. Em discussão única e votação a moção nº 088/18 –
Fernando Mallon – moção de aplausos a São Bento Associação de Tênis de
Mesa pelos resultados obtidos no Campeonato Estadual de Duplas e Equipes
realizado no mês de junho em Pouso Redondo e na Copa Nacional de Tênis de
Mesa no município de Pinhalzinho. Começando a discussão, com a palavra o
vereador Fernando Mallon disse que algumas modalidades de esporte têm
trazido grandes resultados e grande orgulho para nossa cidade. Uma delas é o
tênis de mesa, que trouxeram para São Bento do Sul 18 medalhas, através de
13 atletas, finalizando em 5º lugar em geral, e 16 medalhas na Copa Brasil,
através de 11 atletas, obtendo o troféu de vice-campeão geral. Continuando a
discussão, com a palavra o vereador Claudiomar Wotroba disse que é uma
equipe bem preparada e bem treinada, por isso que conseguiram alcançar
esses resultados. Solicitou para subscrever a moção, pela importância de apoio
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a essas equipes. Continuando com a discussão, com a palavra o vereador
Peter Alexandre Kneubuehler disse que o tênis de mesa, assim como outras
modalidades, tem trazido para São Bento do Sul muitos bons resultados, e
mais do que isso, através da modalidade, propõe o crescimento e a educação
desses adolescentes. Continuando com a discussão, com a palavra a
vereadora Bernadete Mecabo Hermes disse que adolescentes e adultos
praticando o esporte, com certeza estão fora das drogas e da violência.
Continuando em discussão, com a palavra o senhor presidente disse que a
contratação do professor Stuart Hoffmann, veio para somar essa modalidade,
sendo muito gratificante a participação do tênis de mesa em São Bento do Sul.
Solicitou para subscrever a moção. Continuando a discussão, com a palavra o
vereador Daguimar Nogueira disse que um dos índices do esporte, mostra que,
a cada R$1,00 real investido no esporte, tem R$7,00 de retorno, sendo o
esporte que mais dá retorno em investimento, por isso todos envolvidos, tem
de dar apoio e lutar pelos recursos. Continuando com a discussão, com a
palavra o vereador Mauricio Maia disse que quando esses jovens estão
participando de uma prática envolvida, está transmitindo vida, saúde,
educação, entre outras infinidades de bem-estar. Sendo nada mais justo que
uma moção de aplauso. Continuando com a discussão, com a palavra o
vereador Jairson Sabino disse que todos sabem que o desenvolvimento físico
desses alunos irá melhorar, na medida em que estão em uma atividade física
saudável. Solicitou para subscrever a moção. Continuando com a discussão,
com a palavra o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon parabenizou os
professores que fazem o convite a essas crianças e adolescentes, para que
façam parte dessas Associações. Continuando com a discussão, com a palavra
o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que essas conquistas mostram que
estão no caminho correto. Solicitou para subscrever a moção. Continuando
com a discussão, com a palavra a vereadora Bernadete Mecabo Hermes
solicitou para subscrever a moção. Ninguém mais querendo se manifestar, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade a moção nº 088/18. Em
discussão única e votação o requerimento de Informação nº 089/18 – Edimar
Geraldo Salomon – ao Executivo Municipal requerendo o parecer técnico
ambiental elaborado por profissional habilitado com a descrição detalhada das
árvores removidas, bem como das espécies em questão, e do ato autorizativo
do poder público, afim de que seja analisada a regularidade dos atos até então
praticados na revitalização da Praça Getúlio Vargas. Começando com a
discussão, com a palavra o vereador Edimar Geraldo Salomon disse que se
realizou uma audiência publica no centro administrativo de São Bento do Sul,
onde foi solicitado de que, antes que as árvores fossem derrubadas,
apresentassem para toda a comunidade de São Bento do Sul os laudos, e que
os mesmos não poderiam ser emitidos pelos técnicos da prefeitura, mas que
houve a derrubada das árvores antes desse laudo chegar a suas mãos.
Mostrou umas fotos onde apareciam as árvores que não estavam com o seu
tronco comprometido, e que foram derrubadas. Disse que em sua opinião
considera um crime ambiental, e que isso não devia ter sido feito, já que
acabará com a identidade da praça. Concorda em derrubar algumas das
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árvores já que estava comprometida, mas algumas não ofereciam perigo
nenhum. Continuando com a discussão, com a palavra o vereador Jairson
Sabino disse que não se há uma justificativa para o corte dessas árvores, a
não serem as doentes e com problemas, que fossem comprovadas. Tudo terá
que ser fiscalizado e muito bem explicado. O comercio local tem diversas
dificuldades para se estabelecer, e o comercio ambulante não tem essas
mesmas dificuldades, já que não precisam de taxas, impostos, alugueis e entre
outras infinidades de processos que para se ter um comercio, teria que
enfrentar. Continuando com a discussão, com a palavra o vereador Mauricio
Maia disse que já que foi feito isso na praça, podemos fazer em qualquer outro
canto, ai a catástrofe virá. Tem que se pensar, já que é uma identidade de São
Bento do Sul essas árvores. O requerimento se torna viável, que se tiver tudo
dentro da normalidade do IBAMA e da FATMA, eles não deveriam ter feito isso.
Continuando com a discussão, com a palavra a vereadora Bernadete Mecabo
Hermes disse que como escutam a população, estão ali para lutar por todos e
não em causa própria, assim escutando a comunidade. Continuando a
discussão, com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que esteve
na audiência publica no ano passado, e que quando foi apresentado o projeto,
houve sugestões, e a grande maioria foi favorável a essa mudança. Obvio que
existe um valor sentimental, mas que a maioria do plenário fala como leigo, e
temos que se basear a alguns documentos. Esses documentos existem e
foram feitos já depois da audiência, dentro do tramite que foi tomado para se
chegar ao corte das árvores. Citou um ponto desse documento, todas essas
árvores eram exóticas e passando por poda, assim prejudicando a estrutura
das mesmas. O engenheiro que apresentou esse laudo não é da prefeitura, e
entre elas, quatro estão mortas e as outras estão secando ou rebrotando, já
que os novos brotos não tem uma estrutura reforçada. Nesse laudo, foi feita
uma árvore por uma para mostrar o porquê de ter sido derrubada. Discordou da
visão do presidente dizendo que por o técnico trabalhar na prefeitura não irá ir
contra ela, que muito pelo contrário, um técnico que assina um laudo desses,
responde pelo o que informa. Existe uma compensação em relação a essas
árvores, onde foram doadas 150 mudas de espécies nativas para o replantio,
no bairro Rio Vermelho. A área de pergolado não será um camelódromo, a
intensão do uso é a valorização do artesanato local, vendas de produtos
orgânicos e realização de eventos. Com uma parte o vereador Jairson Sabino
disse que são duas coisas separadas, e que ninguém falou em comercio em
baixo do pergolado. Novamente com a palavra o vereador Redlich disse que
serão varias etapas para realizar esse projeto, e quem viu o projeto, sabe que
ficará melhor do que está agora. Com relação de recursos investidos, parte
deles veio da não realização da Expoama no ano passado, e o restante veio de
uma emenda federal da área do turismo, então terá que ser investido na área
do turismo, não podendo ser direcionada para área da saúde. Já que tem o
laudo em mãos se o presidente quisesse poderia retirar esse requerimento.
Com a palavra o Fernando Mallon disse que não é o caso, em relação à
retirada desse requerimento, acha que as respostas devem vir oficialmente por
assinatura do Prefeito Municipal, respondendo com todas essas informações
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que já foram trazidas, até para que ele se vincule a esta resposta. Com uma
parte o vereador Daguimar nogueira disse que essa arvore foi podada em 2013
e essa arvore que o vereador Fernando Mallon se refere é um broto, por isso o
técnico fala em risco, já que o broto não tem a mesma fixação no caule
principal, sendo mais sucessível a cair do que o caule principal. Novamente
com a palavra o vereador Fernando Mallon disse que quem postou o vídeo que
circulou do Prefeito da cidade falando sobre as arvores, não é opositor do
Prefeito, pelo contrário, é uma pessoa muito próxima do PP, e que já exerceu
vários cargos comissionados. Disse para o Prefeito ir devagar com a dor, que
não é questão de ser maldoso, é questão que chocou mesmo. A comunidade
exigiu dos vereadores uma atitude, e o senhor Presidente da câmara tomou
essa atitude e fez esse requerimento de informação. Continuando a discussão,
com a palavra o vereador Claudiomar Wotroba disse que também participou da
audiência, e quem esteve lá viu que teve uma explicação técnica e bem
transparente, e que pessoas leigas que não entendem praticamente de nada e
que dão palpite furado, muitas vezes criando situações desconfortáveis para
algumas pessoas. As quatro árvores que estavam correndo risco de cair,
precisavam ser cortadas, para depois não acontecer igual em 2013 que
ocorreu um vendaval e que não teve essa precaução, onde atingiu barracas.
Se caísse em um cidadão a responsabilidade viria toda para a Câmara e para a
Prefeitura, ai perguntam cadê as autoridades que não tomaram atitude de
prevenção, e esse caso é uma prevenção para que no futuro não ocorra essa
mesma situação. Com uma parte o vereador Fernando Mallon disse que
deveria ser feito licitação com a questão das barracas, e não por uma simples
permissão. Questionou o que será feito com essa madeira derrubada.
Continuando com a discussão, com a palavra o vereador Daguimar Nogueira
disse que em relação às árvores cortadas, tenta entender a historia de todos
junto à praça, mas que a historia pode ser renovado, uma vez que hoje está
mais comprometendo do que trazendo beleza. Todo projeto que foi falado, foi
colocado em discussão e sugestões, e como essas árvores são exóticas, elas
não exigem FATMA ou IBAMA a se envolverem nisso. Com relação o que será
feito com a madeira, se acredita que seja levado para fazer as pontes já que
em partes necessitam de uma madeira mais dura, e essas poderão ser usadas
em outras partes da ponte. Sobre as barracas, ouviu dizer que será feito novas
licitações de tudo que se possa comercializar ali, com critérios préestabelecidos. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Edimar
Geraldo Salomon disse que já está no Ministério Publico e que tem ação
popular contra o município, o que fica chato é o comentário dizendo que as
pessoas são leigas, mas leigas também tem coração. E que essas árvores que
estavam boas, mas que estavam com poucos anos ainda, deveriam ficar até
que se vê que estavam fracas. Questionou por que o Vice-Prefeito não falou
sobre esse assunto. Disse que a “Transpão” também poderia ser iniciado, já
que esse engenheiro autorizou a tirar as árvores da praça. Continuando com a
discussão, com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que
as imagens são impactantes, mas que a “Transpão” é mata nativa, sendo os
mesmo processos diferentes, e que esse não podemos comparar os cortes das
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árvores da praça com o corte das arvores para a abertura de uma rodovia. Por
outro lado também cresceu brincando nessa praça, e lembra-se da praça de
chão batido, junto com as balanças grandes. Mas se tirarmos o olhar das
árvores caídas e olharmos para aquelas que ainda estão em pé, irão ser
visualizados que ainda ficaram muitas árvores, e essas também mantem a
identidade da praça, e que o resultado final que se pretende para a Praça
Getúlio Vargas será melhor do que está sendo hoje. No ponto turístico, será
visto como grande melhora, já que os turistas vão ver uma praça bonita,
moderna e que ao mesmo tempo ainda mantém a sua identidade. Todos os
vereadores se manifestaram, portanto foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o requerimento de informação nº 089/18. Em discussão única e
votação o requerimento de informação nº 090/18 – Jairson Sabino – o
Executivo Municipal, com cópia a Secretaria Municipal de Assistência Social
requerendo informações sobre o uso de cartão magnético. Começando com a
discussão, com a palavra o vereador Jairson Sabino disse que por algum
motivo as faturas desses cartões, não foram pagas, durante certo período e
questionou o porquê de não ter sido pagas, sendo que as pessoas estão
passando necessidades e precisam de uma cesta básica. Continuando a
discussão, com a palavra o vereador Daguimar Nogueira disse que esse cartão
foi algo inusitado que era as pessoas no ponto de ônibus com as cestas
básicas na mão. Para a secretaria não cumprir esse papel, terá que ter uma
boa justificativa, já que outras entidades ajudavam algumas pessoas que
necessitavam com a doação de cesta básica. Continuando a discussão, com a
palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler perguntou que se foram
muitos questionamentos, somente para se posicionar no processo. Com uma
parte o vereador Jairson Sabino disse que algumas pessoas o procuraram e
procuraram a rádio para se lamentar sobre o assunto. Novamente com a
palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que ainda que fosse
uma só, é uma família que está precisando, sendo importante que essas
dificuldades sejam sanadas. Continuando a discussão, com a palavra o senhor
presidente disse que houve casos que o cartão magnético não passou em
alguns estabelecimentos. Com uma parte, o vereador Daguimar Nogueira disse
que a secretaria não faz a gestão do cartão, ela contrata a empresa e a
empresa faz a contratação dos gestores do cartão. Na época já existia um
cadastro e 21 estabelecimentos que aceitavam esse cartão, se realmente
aconteceu do cartão não passar, é porque a empresa não estava cadastrada.
Mas eles são muito flexíveis, é só comunicar à empresa que eles procuram o
comerciante já que tem interesse comum nos estabelecimentos. A prefeitura
não paga nada para esse cartão, que a paga é os estabelecimentos comerciais
já que pagam uma taxa para aceitar esse cartão. Novamente a palavra com o
senhor presidente Edimar Geraldo Salomon disse que entendeu, e que esse
requerimento irá informar se acontece isso mesmo, e muitas vezes a prefeitura
nem sabe do que está acontecendo, já que a empresa contratada não paga
seus fornecedores. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade o requerimento de informação nº 090/18.
Em 2ª discussão e votação o projeto de Lei nº 155/18 – Executivo Municipal –
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dispõe sobre a denominação de Ponte José Urbainski. Ninguém querendo se
manifestar, foi aprovado por unanimidade o projeto de Lei nº 155/18. Em 2ª
discussão e votação o projeto de Lei nº 157/18 – Executivo Municipal – autoriza
a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município.
Ninguém querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o projeto de Lei nº 157/18. Em 2ª discussão e votação o projeto
de Lei nº 158/18 – Executivo Municipal – ratifica 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. Começando com a
discussão, com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que
conforme na sessão passada comprometeu a trazer os cursos, e essa sessão
os trouxe e com a informação de que todos precisam de estágios. Ninguém
mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o projeto de Lei nº 158/18. Em 2ª discussão e votação o projeto
de Lei Legislativo nº 061/18 – Mauricio Maia – altera e dá nova redação ao
Artigo 2º da Lei Municipal nº 2481 de 22 de dezembro de 2009, que institui o
Dia da Bíblia. Ninguém querendo se manifestar, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade o projeto de Lei nº 061/18. Em 2ª discussão e
votação o projeto de Lei Legislativo nº 062/18 – Marco Rodrigo Redlich –
denomina Stoeberl servidão do município. Começando com a discussão, com a
palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich leu a historia sobre a família
Stoeberl que se põe o motivo da denominação, e também essa passagem se
localiza perto do terreno que um dia foi de Francisco Stoeberl. Continuando
com a discussão, com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse
que a família Stoeberl tem um histórico importante no município de São Bento
do Sul. E uma vez que a servidão está denominada, ela oportuniza alguns
serviços de cidadania dos moradores daquele local e não sendo simplesmente
um nome e sim um mapeamento do local inclusive pelos correios. Continuando
com a discussão, com a palavra o senhor presidente disse que em São Bento
do Sul às vezes tem logradouro que não tem nada haver com o município, com
a migração e com aqueles que trabalharam. A distribuição dos lotes se dava
através de serviços, principalmente abertura de rua, e em troca disso eram
contemplados com os lotes. Ninguém mais querendo se manifestar, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade o projeto de Lei nº 062/18.
Em 1ª discussão e votação o projeto de Lei nº 156/18 – Executivo Municipal –
autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do
município. Começando com a discussão, com a palavra o vereador Fernando
Mallon disse que foi feito um mapeamento em 2006 ou 2007, não se
recordando bem a data. Mas que se recorda que não foi um valor tão absurdo,
tanto que demanda um financiamento. E assim como esse mapeamento será
feito para ver quem aumentou seus imóveis, para cobrar o IPTU corretamente,
também terá que diminuir para aquelas pessoas que ainda tem o lote, mas
demoliu a casa. Assim cobrando a realidade tanto de um quanto de outro. Esse
projeto se for aprovado, irá anular essa verba do programa mais asfalto, assim
teremos menos asfalto, tudo bem, se sabe que o programa mais asfalto
depende de verbas externas, mas que teremos menos asfalto. Questiona
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também que sempre vem com regime de urgência, e isso é uma falta de
planejamento. Ninguém mais querendo se manifestar o projeto de lei nº 156/18
seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. 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 06 de agosto de 2018 às 19h. Sala das Sessões, 02 de agosto de
2018.

EDIMAR GERALDO SALOMON
Presidente
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JAIRSON SABINO
Primeiro Secretário
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DAGUIMAR NOGUEIRA

FERNANDO MALLON
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