“Doe ó rgã os, doe sangue, salve vidas”

Ata da 41ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 27 de agosto de 2018.
Aos vinte e sete 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 55 do Estatuto da Criança
e do Adolescente pelo vereador César Augusto Accorsi de Godoy. ATA:
Discutida e aprovada à ata da 40ª reunião ordinária, deste segundo ano
Legislativo da 18ª Legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício
316 do Executivo Municipal, informando a vinda do Secretário de Planejamento
e Urbanismo senhor Luiz Claudio Gayer Schuves, estará na Câmara no dia 30
de agosto; Projeto Legislativo 069/2018 do vereador Edimar Geraldo Salomon,
Declara de Utilidade Pública o Sindicato das Indústrias da Construção e do
Mobiliário de São Bento do Sul – SINDUSMOBIL; Emenda Modificativa 001, ao
Projeto Legislativo 067/2018, do vereador Claudiomar Wotroba.
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 069, bem como a Emenda modificativa 001 ao Projeto Legislativo
067. Em discussão única e votação Certificado de Regularidade – Associação
Protetora de Animais. Ninguém querendo se manifestar, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade o Certificado de Regularidade da
Associação Protetora de Animais. Em segunda discussão e votação o projeto
de Lei nº 159/18 – Executivo Municipal – aprova o Plano de Desenvolvimento
Integrado do Turismo Sustentável – PDTIS. Começando a discussão, o
vereador Peter Alexandre Kneubuehler pontuou algumas questões encontradas
no plano que precisariam ser alteradas na redação final do projeto, que seriam
primeiro a sigla I que se encontra no lugar errado, no projeto de Lei e na
mensagem, que está escrito PDTIS e o correto é PDITS. Após, no plano em si,
na página 54 tem um erro de concordância com a palavra “do municipal”,
sugere para que seja retirado o “do”. Na página 87 do plano está informado
Associação Comercial Industrial de São Bento do Sul por extenso e depois a
sigla ACISBS, acontece que algum tempo a ACISBS é Associação Empresarial
de São Bento do Sul, então solicita para que seja alterado. Na página 96 está
escrito “a fazer Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente”, mas essa
secretaria não existe, é Secretaria de Planejamento e Urbanismo e Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente. Na página 123 várias vezes fala em
hospedagem, mas na palavra “hosepdagens” houve um erro de digitação. Na
página 134 a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo precisa ser
suprimida daquele local, pois o mesmo não existe, o que se pretende é
Diretoria de Turismo. E por último na página 138 a data informada é 2015, mas
a data correta é 2025. No mais está correto e bem elaborado o plano onde tem
todo o procedimento histórico a ser trabalhado no turismo e metas bastante
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ousadas. Continuando a discussão, o vereador Marco Rodrigo Redlich disse
que participou de algumas partes de elaboração do pedido, que foi no Hotel
Serra Alta, onde o turismo tem a missão de promover o seu desenvolvimento
de forma sustentável e integrada, proporcionando experiências inesquecíveis.
Então esse é um trabalho de Planejamento Estratégico para saber até aonde
pode se chegar com o turismo em São Bento do Sul e região, e sabe-se que
podem chegar longe. Uma prova de que o turismo pode dar certo, é o circuito
das araucárias, que envolvem quatro municípios da região com mais de 200
km, tendo muitas pessoas vindas de fora, inclusive do exterior para realizar
esse roteiro e ganhar o selo de que participou que é o selo de ciclo turismo.
Quando a Cristiane Nenevê era diretora do turismo foi criado esse circuito e
parecia uma utopia, mas hoje está na moda o ciclismo, com pessoas querendo
executar o percurso. Esse plano que está sendo aprovado é um planejamento
para os próximos anos na nossa região em relação ao turismo, onde foram
levantados todos os aspectos positivos e negativos, já que tem vários atrativos
com a falta de potencialização. O interessante desse trabalho é que foi
realizado em parceria com órgãos públicos e com iniciativas privadas, pois vem
principalmente dele de fazer o turismo funcionar, e se, colocado em prática,
teremos São Bento do Sul como um polo de atração turística no Brasil
melhorando a economia, já que o turismo gera muita renda para as cidades
que sabem aproveitar, recursos naturais e históricos a cidade tem inclusive
turismo de negócio. Continuando a discussão, o senhor presidente disse que
conforme o acordo na reunião anterior do dia 23 foi acordado que seria enviado
para a correção conforme o regimento interno prevê, e por isso foi colocado
para discussão e votação, mas volta a dizer que acha importante a exploração
do turismo. Solicitou para que se possível, fosse elaborado um mapeamento de
quais atrações estão disponíveis para visitação. Continuando a discussão, o
vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima complementou que o circuito está todo
mapeado, o que é importante é que as atrações sejam identificadas. Ninguém
mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o projeto de Lei nº 159/18. Em segunda discussão e votação o
projeto de Lei nº 164/18 – Executivo Municipal – dispõe sobre a criação do
Museu da Música Maestro Pedro Machado de Bitencourt e dá outras
providências. Começando a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que
hoje a senhorita Ângela, filha do saudoso Pedro Machado de Bitencourt veio
para fazer o uso da tribuna livre, e está aproveitando para acompanhar a
aprovação desse projeto. Sendo de inteira justiça que o museu da música leve
o nome do Maestro Pedro Machado de Bitencourt, e que o prédio vai ser um
cartão postal de entrada da cidade no lado Sul. Continuando a discussão, o
vereador Marco Rodrigo Redlich disse que é muito justa a homenagem, e cada
vez que se é escutado o hino de São Bento do Sul sabe-se que é do Maestro
Pedro, e com certeza a vida dele foi ligada a música, com o legado que ele
deixou para a cidade. Continuando a discussão, o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que Pedro é uma pessoa que dedicou a sua vida para o
município e a música de São Bento do Sul, de uma forma especial a Banda
Treml. Uma grande parte do acervo que irá ser colocado lá na estação
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ferroviária em serra alta, que leva o nome do pai do vereador Fernando Mallon,
será com materiais da Banda Treml que vai engrandecer o local. Contando
com uma boa parte dos acervos que hoje se encontram no museu do centro. O
Executivo já providenciou vigilantes no período da noite para que haja o
cuidado com aquele local que foi recente reformado e com o material que irá o
compor. Com aparte, o vereador Fernando Mallon agradeceu ao Marcio
Brozowski pela atenção dada a respeito da indagação que o próprio vereador
fez sobre a reinauguração da estação com o nome de seu pai. Continuando a
discussão, o vereador Claudiomar Wotroba disse que Serra Alta só tem a
ganhar com a estação reformada, contendo somente pessoas do bem que
querem cuidar e não deixar que estraguem esse patrimônio. Continuando a
discussão, o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon disse que Pedro era
apaixonado pela música e pelo que fazia, sendo importante que o município
perpetue na memória e, também, agradeceu Marcio Brozowski pela iniciativa
da criação do Museu da Música, e já que terá muitas peças centenárias, terá
que conter uma boa vigilância para cuidar delas. Ninguém mais querendo se
manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o projeto de
Lei nº 164/18. Por uma questão de ordem, o senhor presidente encaminhou
para a Comissão de Justiça e Redação Final o projeto de Lei nº 159/18 que
aprova o Plano de Desenvolvimento de Turismo Integrado Sustentável. Em
segunda discussão e votação o projeto de Lei nº 167/18 – Executivo Municipal
– autoriza a celebração de parceria para consecução de finalidades de
interesse público e recíproco com a Fundação Educacional da Região de
Joinville – FURJ/UNIVILLE, por meio de termo de fomento, e dá outras
providências. Começando a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que
esse projeto visa dar a mesma destinação e outra roupagem por conta da nova
Legislação, o objetivo, bolsas de estudos. Aplaude os professores da UNIVILLE
sempre que fazem essa finalidade, tendo em vista que a educação não é
despesa, é investimento. Só deixa a sua tristeza, que consta na mensagem, é
que não foi aumentado de um ano para o outro esse valor. Buscando sempre
que seja aumentado o valor que sempre tem trazido um grande retorno a São
Bento do Sul. Continuando a discussão, o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que é algo importante para o município e para as pessoas
que vão receber essas bolsas de estudo. Sempre se pede para que o valor
seja maior e que o repasse para outras entidades também fossem maiores,
mas o momento está sendo bastante complicado. Sendo papel do Poder
Público aumentar o valor para que as pessoas possam ter a sua capacitação e
possam, depois, se utilizar para gerar riquezas no próprio município.
Continuando a discussão, o senhor presidente disse que tem acompanhado, e
que se tivesse um aumento de repasse seria melhor, espera que no ano
seguinte, o município encaminhe a casa de Lei um repasse um pouco mais alto
para que possam ajudar mais pessoas. Continuando a discussão, o vereador
Cézar Augusto Accorsi de Godoy disse que foi líder estudantil, e que na época
pediu para que fosse aumentado o valor das bolsas. O ex-prefeito Fernando
Tureck teve grandes avanços com reajustes anuais, uma sugestão é que final
do ano quando sobra um valor, que seja repassado esse valor pra tentar
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incrementar e ajudar os estudantes universitários. Ninguém mais querendo se
manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o projeto de
Lei nº 167/18. Em segunda discussão e votação o projeto de Lei Legislativo nº
068/18 – Bernadete Mecabo Hermes – institui a Semana Municipal de combate
e prevenção ao câncer de mama no município de São Bento do Sul.
Começando discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que a
instituição de uma semana tem uma finalidade específica, então vai muito além
de somente chamar atenção, mas as ações que foram criadas nessa semana,
se tornam muito mais visíveis. Continuando a discussão, o vereador Marco
Rodrigo Redlich disse que se identificou com o projeto por que em 2014
também assumiu por um mês como vereador, onde procurou à senhora Olivia
para formular a Lei de isenção de IPTU para quem tem câncer em São Bento
do Sul. Foi um projeto que foi pensado e detalhado, precisando mudar o
orçamento, mas que em um mês conseguiu aprovar a Lei. Continuando a
discussão, o vereador Fernando Mallon disse que aprovar qualquer coisa que
diga a respeito da Rede Feminina, APAE e UNIVILLE é muito fácil de aprovar,
pois são entidades que fazem bem a cidade. Continuando a discussão, o
vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima disse que é importante que fique
registrado que essas mulheres são voluntárias, sendo louvável o serviço
prestado, e que essa semana venha contribuir para que mais pessoas se
juntem a essa luta. Continuando a discussão, o vereador Jairson Sabino disse
que toda a classe politica deve se sensibilizar da mesma forma que se
sensibilizam as voluntárias. A classe politica institui dias e datas e não prestigia
com valores, dentre milhões de mulheres se deparando com um nódulo e
choram com toda a razão, depois procuram um médico onde se tem uma
demora, mas a preocupação continua e o nódulo fica crescendo. Enquanto
isso, os políticos criam secretarias regionais que servem apenas para fazer
cabides de emprego, e essas verbas, eles gastam de forma irresponsável e
criminosa, enquanto as Redes Femininas trabalham para juntar um dinheiro
para realizar o exame o quanto antes. Então elogiar é importante para manter o
ânimo de todas as voluntárias. Continuando a discussão, o senhor presidente
disse que essas instituições foram à coisa mais importante criada na cidade,
que ajudam sem remuneração nenhuma e tirando, às vezes, do próprio bolso
para ajudar. O governo tem que fazer um reforma tributária e politica, pois
gastam dinheiro onde não se é preciso. Ninguém mais querendo se manifestar,
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o projeto de Lei nº
168/18. Em primeira discussão o projeto de Lei nº 162/18 – Executivo Municipal
– altera dispositivos da Lei nº 228, de 28 de dezembro de 2001. Ninguém
querendo se manifestar o projeto de Lei nº 162/18 seguirá para discussão e
votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão o projeto de Lei nº
165/18 – Executivo Municipal – autoriza a celebração de parceria para
consecução de finalidades de interesse público e recíproco com a Fundação de
Ensino, Tecnologia e Pesquisa (FETEP) de São Bento do Sul, por meio de
termo de fomento, e dá outras providências. Ninguém querendo se manifestar
o projeto de Lei nº 165/18 seguirá para discussão e votação em uma próxima
sessão. Neste momento foi feita a entrega das moções para o Clube Tiro
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Buddemeyer e Rede Feminina de Combate ao Câncer. Após a senhora Ângela
Clemens de Bitencourt fez o uso da palavra na tribuna popular livre para falar
sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. PALAVRA LIVRE:
Primeiro a fazer uso da palavra, vereador Marco Rodrigo Redlich disse que
fez três indicações, uma delas é para que no cadastro do tag seja incluída a
placa do veículo, e quando chegar a um dos parquímetros tem a opção de
escolher qual placa quer utilizar, porque muitas pessoas tem a dificuldade na
sensibilidade do sistema para informar a placa. Outra indicação sobre o
rotativo, é que seja firmado um convênio com a CDL para que antes de
depositarem as moedas no banco, que sejam trocadas com a CDL, assim
permanecendo-as em nossos comércios. A outra indicação precisa de mais
tempo, então falará em outra sessão. Próximo, vereador Fernando Mallon
falou sobre a ambulância que fez um requerimento; as informações ainda não
vieram, mas o secretário já se manifestou, através de jornal, dizendo que ela só
será usada quando substituir a que está em uso. Fernando não concorda com
as informações do secretário, pois ele disse que precisaria de mais uma
equipe, mas essa ambulância veio para substituir a que já existe. A ambulância
que está sendo utilizada pode ser descaracterizada como SAMU e poderá a
ser utilizada em outros serviços como ambulância branca, que não será com a
equipe do SAMU, então a troca pode ser feita sim com a mesma equipe.
Depois o secretário falou sobre o seguro que é caro, mas que irá fazer, e essa
ambulância não pode ficar sem seguro. Outro assunto é que a Prefeitura
através do Fundo Municipal de Saúde firmou o contrato de prestação de
serviços com a Associação de Caridade São Vicente de Paulo (hospital em
Mafra), mas solicitou algumas especialidades, sendo algumas, pelo que tem
informação, não são prestadas naquele hospital. Próximo, vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que recebeu algumas suposições que se
verdadeiras forem, deveriam ser levadas ao Ministério Público ou à Polícia e
não as redes sociais porque desta forma não podem ser investigadas
adequadamente. Mas não quer falar sobre isso, quer falar sobre o anonimato
das pessoas que fazem o bem, pessoas da Rede Feminina e pessoas da
APAE que trabalham amando pessoas. Lamenta que muitas vezes se dá mais
valor as fofocas do que ao trabalho, ao amor e a dedicação que essas pessoas
tem em suas vidas. Aqueles que anonimamente fazem o bem recebem amor e
carinho, aos que fazem o mal não sabe o que recebem. Próximo, vereador
Nivaldo Bogo registrou o falecimento do senhor Domingos Fidelis de Andrade,
que foi um exemplo de funcionário público, com ele era fazer ou fazer, e não
tinha tempo feio. Manifestar-se-á dos próximos assuntos em uma próxima
sessão. Próximo, vereador Edimar Geraldo Salomon registrou o falecimento
do senhor Valdir dos Santos, funcionário da SAMAE durante muitos anos, e
precocemente nos deixou. Também registrou o falecimento do senhor Herberth
Kardalke que por muitos anos comandou a Sociedade Literária. Registrou que
dia 25 de agosto é o dia do Soldado. Com aparte, o vereador Fernando Mallon
disse que dia 27 de agosto é o dia do Psicólogo que vem ajudando a consertar
cabeças de muitas pessoas que estão precisando. Próximo, vereador Jairson
Sabino disse que também viu sobre o contrato que o vereador Fernando
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Mallon citou, e que o hospital não trabalha com algumas especialidades
médicas, assim, ficando com o contrato totalmente irregular; vai deixar o
assunto para quando tiver mais tempo. Falou sobre a Defesa Civil, que
aconteceu um acidente no bairro Mato Preto onde desbarrancou terras e
destruiu parte das casas. A família entrou em contato com a ouvidoria, explicou
o caso, mas nenhuma atitude foi tomada. Como a família não conseguiu
resolver o problema entrou em contato com o vereador para ver se ele poderia
ajudar, e ele entrou em contato com o diretor da Defesa Civil, passou o assunto
e ai em algumas horas à Defesa Civil apareceu, mas o total levou mais de
quatro horas para eles aparecerem. Não sendo admissível essa demora em
dar suporte as famílias que necessitam de urgência. Próximo, vereador
Daguimar Nogueira disse que esteve visitando a abertura da Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, onde falou em nome dos
vereadores a facilidade de se falar da APAE. Conversou com a senhora Ângela
Clemens de Bitencourt, que na comunidade em que morava faleceu uma
pessoa que ninguém sabia que existia, era um tempo em que pessoas com
deficiências eram escondidos, que os pais tinham vergonha de ter um filho
deficiente, mas a APAE deu sentido a essas pessoas. O trabalho da Rede
Feminina vai pelo mesmo caminho, lembra-se de quando criança um senhor
vindo visitar seu vizinho onde comentou que não era para falar para ninguém,
mas estava com doença ruim, e essa doença ruim que se referia era o câncer,
e a Rede Feminina mudou o paradigma. Concluiu que a Rede Feminina é uma
referência para todos, assim como a APAE, que dão sentido as pessoas. Não
havendo mais nada a se tratar, o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon
agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima
sessão ordinária que se realizará no dia 30 de agosto de 2018 às 18h. Sala das
Sessões, 27 de agosto de 2018.
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