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

Ata da 45ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 13 de setembro de
2018. Aos treze dias do mês de setembro, 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, 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 57 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, pelo vereador Claudiomar Wotroba. ATA: Discutida e
aprovada à ata da 44ª reunião ordinária, deste segundo ano Legislativo da 18ª
Legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 364/2018 do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei 169/2018, Autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Município;
Ofício 039 da Secretaria Municipal de Finanças; Requerimento de Informação
100 do vereador Edimar Geraldo Salomon; Emenda Modificativa 001 ao Projeto
de Lei 163/2018 do vereador Fernando Mallon; Emenda Modificativa 001 ao
Projeto Legislativo 042/2017 do vereador Fernando Mallon; Ofício 1015 do
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Ofício 030 da 30ª Zona Eleitoral
de São Bento do Sul e ofício da Escola Espaço Infantil. 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 de Lei 169/2018 do
Executivo Municipal, bem como as Emendas Modificativas 001 ao Projeto de
Lei 163/2018 e ao Projeto Legislativo 042/2017. Em discussão única e votação
a Nova Redação ao projeto de Lei nº 161/18 – Executivo Municipal – cria os
componentes do município de São Bento do Sul, do Sistema Nacional de
Segurança Alimentar – SISAN, define os parâmetros para elaboração e
implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá
outras providências. Ninguém querendo se manifestar, foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade a Nova Redação ao projeto de Lei nº 161/18. Em
discussão única e votação a Nova Redação ao projeto de Lei Legislativo nº
067/18 – Nivaldo Bogo – proíbe a comercialização de produtos de qualquer
natureza nas unidades escolares localizadas no município de São Bento do
Sul. Ninguém querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade a Nova Redação ao projeto de Lei nº 067/18. Em discussão única
e votação o Requerimento de Informação nº 100/18 – Edimar Geraldo Salomon
– ao Executivo Municipal, com cópia a Secretaria Municipal de Finanças
requerendo informações sobre o Projeto de Lei nº 166/2018. Com a palavra, o
vereador Edimar Geraldo Salomon disse que entrou com esse requerimento de
informação para que a prefeitura os informe qual a sua capacidade de
endividamento, e também quanto o ICM já está comprometido, já que é dado
em garantia. Pode se perceber que cada semana está entrando projetos de
empréstimos, e a preocupação do vereador Salomon é em relação ao
comprometimento que esses empréstimos estão sendo carimbado, e daqui a
pouco o ICM será só para cobrir o furo, não retornando mais ao município. O
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município está com dividas que não está conseguindo pagar e está só
empurrando, uma questão de exemplo é o saneamento que houve a
suspensão de pagamento em 2012 e até agora não foi pago. Ninguém mais
querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade
o Requerimento de Informação nº 100/18. Em segunda discussão e votação o
Projeto de Lei nº Lei nº 075/17 – Executivo Municipal – acrescenta dispositivo
na Lei nº 1.677, de 10 de outubro de 2006, e dá outras providências. O senhor
presidente solicitou para ser retirado da pauta esse projeto, para que na
próxima sessão venha com a emenda junto. Com a palavra o vereador
Fernando Mallon disse que com relação à discussão da última sessão
ordinária, verificou que são dois projetos que estavam parados, um deles é
esse que entrou em discussão e o outro é do vereador Godoy que o vereador
Mallon fez uma emenda. E na época da 1ª discussão, teria sido falado pelo
então Líder de Governo vereador Godoy, que iriam questionar junto à prefeitura
se retiravam o projeto para ser apresentado um novo, já com as adequações
que tinham combinado. O vereador Godoy respondeu que a prefeitura não iria
fazer as mudanças e que a câmara fizesse. Mallon também solicitou a retirada
para que possam apresentar as emendas e ai sim já na próxima sessão,
colocar em 2ª discussão e votação. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que acredita que não prejudicará em nada a casa realizar
as emendas, e solicita para não colocar já na segunda feira para a 2ª
discussão, pois quer olhar com calma essas emendas. Houve concordância do
plenário, e a mesa retira o projeto de Lei nº 075/17 de pauta. Em segunda
discussão e votação o projeto de Lei nº Lei nº 156/18 – Executivo Municipal –
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do
município. Começando a discussão, o vereador Fernando Mallon questionou
ao vereador Jairson Sabino se já vieram às respostas que o mesmo tinha
questionado, o responderam que sim e ele disse que irá aguardar o vereador
Sabino para falar. Continuando a discussão, o vereador Jairson Sabino disse
que as respostas chegaram da parte do governo, mas existem outras opções
de realizar o mesmo procedimento e que estão todas autorizadas e
regulamentadas. O assessor do vereador Sabino fez alguns orçamentos, e um
deles é o Drone que teve o valor estimado de R$308.500,00 reais. Com o
trabalho realizado por aeronave o valor médio por habitante seria de R$51,00
reais, totalizando R$4.224.942,00 reais. Esses dois orçamentos ficam bem
abaixo dos R$6.100.000,00 reais que foi inicialmente previsto, se for fazer
financiamento, o valor passa para quase R$8.000.000,00 reais. Esses valores
dos orçamentos são contando junto com as áreas rurais, já orçamento da
prefeitura não irá realizar o trabalho nessas áreas. O governo terá trabalho na
procura e realização de pregão, mas desde o inicio não tem o que justifique os
R$ 6.100.000,00 reais. Continuando a discussão, o vereador Marco Rodrigo
Redlich disse que todas as contratações do município são realizadas através
de licitações, então se o serviço é o mesmo e a empresa, que o vereador
Sabino fez o orçamento, participar da licitação, ela irá ganhar. Quando
realizaram o primeiro requerimento de informação, a prefeitura passou a
informação que eram vários tipos de serviço, então não seria só o serviço do
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georreferenciamento, por isso acredita que esse valor esteja correto.
Continuando a discussão, o vereador Fernando Mallon acha importante discutir
as respostas dadas da prefeitura onde a mesma respondeu que não poderiam
utilizar os Drones em áreas urbanas, mas a empresa que o vereador Sabino
trouxe o orçamento mostra que da sim e que já realizou em outras cidades.
Acredita que não ficará nos R$300.000,00 reais por que há outros serviços
tributários, mas mesmo assim teria que verificar em que valor ficaria para
depois realizar o procedimento. Com aparte, o vereador Marco Rodrigo Redlich
disse que a dotação que está sendo alterada, era uma dotação prevista de
financiamento para a pavimentação. Como não houve esse financiamento, está
sendo solicitada a alteração do financiamento para o georreferenciamento
novo, mas a prefeitura tendo o financiamento não significa que ela pode
contratar, primeiro precisa da aprovação da câmara, não podendo fazer por
decreto. Novamente com a palavra, o vereador Fernando Mallon disse que
antes da prefeitura fazer com aeronave, ela precisa ver melhor para fazer com
Drone, porque irão economizar bastante. Continuando a discussão, o vereador
Daguimar Nogueira disse que esse trabalho está relacionado mais a relevo do
que necessariamente custo, as fotos que estão na prefeitura são de 2005 e não
tem uma boa resolução, então o que irá definir é a qualidade do registro das
imagens. Existe uma lista de todos os serviços a serem contratados, e um
deles é o Levantamento Social do Município que não vem sendo realizado há
muito tempo, mas acha de extrema importância para saber quem é quem e que
perfil social a cidade tem. Continuando a discussão, o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que estão discutindo e votando uma alteração
orçamentária para que se efetive esse empréstimo, e o próximo projeto virá
com todas as explicações. Claro que se o Drone for tão eficiente e legal quanto
o recurso aeronave, elas precisam ser observadas melhor se acaso não foram
ainda analisadas. Com aparte, o vereador Fernando Mallon disse que o
orçamento do vereador Sabino consegue mostrar que o trabalho realizado por
avião é muito mais caro que o Drone, portanto a prefeitura não pode deixar de
lado. Continuando a discussão, o vereador Nivaldo Bogo disse as licitações
sempre forçam o melhor preço, porém depende das especificações que não
pode colocar só por aeronave que assim esgota todas as outras opções desde
que o serviço seja o mesmo. O valor arrecadado com o IPTU é de mais ou
menos R$8.000.000,00 reais e se for aprovado esse projeto de R$6.000.000,00
reais, consome quase toda a arrecadação. Continuando a discussão, o
vereador Jairson Sabino disse que o orçamento está bem detalhado e a sua
intensão é ajudar e auxiliar a Prefeitura. O Drone chega aonde a pessoa quer,
já a aeronave precisa de certa distancia, assim a foto fica mais destorcida
quando aproximada muito. Essa conta irá movimentar, e se depois não
considerarem esse orçamento do vereador Sabino, terão problemas mais para
frente. Continuando a discussão, o senhor presidente disse que quando abre a
licitação, abre oportunidade para todos os órgãos, não podendo escolher com
qual quer fazer sem antes saber o que as outras opções têm a mostrar.
Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade o projeto de Lei nº 156/18. O senhor presidente encaminhou o
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projeto de Lei nº 156/18 para a Comissão de Redação e Leis para a correção
ortográfica. Em primeira discussão e votação o projeto de Lei Legislativo nº
042/17 com emenda – César Augusto Accorsi de Godoy – altera a redação do
parágrafo único do art. 3º da Lei 3820, de 12 de setembro de 2017.
Começando a discussão, o vereador César Augusto Accorsi de Godoy disse
que antes na Lei de autoria do vereador Sabino constava que os motoristas
deveriam carregar consigo celulares e depois foi debatido em plenário, o
vereador Godoy fez a emenda para alterar que não seja necessário, até porque
o ônus dos celulares seria inevitavelmente repassado ao cidadão. Continuando
a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que o vereador Sabino entrou
com um projeto de Lei em 2017 e que se transformou na Lei 3820, após o
vereador Godoy entrou com o projeto de Lei alterando o paragrafo único.
Tempos depois o vereador Sabino entrou com um projeto de Lei modificando a
Lei e acrescentando um paragrafo segundo, esse projeto foi aprovado e o
projeto do vereador Godoy ficou parado. Agora não tem mais o paragrafo
único, tem paragrafo 1º e 2º, a única mudança que o vereador Mallon fez foi à
alteração para o paragrafo primeiro, mantendo integralmente a redação.
Continuando a discussão, o vereador Jairson Sabino disse que havia
conversado com o vereador Godoy e que entraria com o pedido para alterar
esse paragrafo, onde foi colocada a opção de fazer com radiocomunicadores.
Depois foi colocada a casa e o vereador Godoy informou ao vereador Sabino
que iria retirar, mas deve ter esquecido e imaginou que isso já deveria ter sido
resolvido. Deixaram de tratar do assunto porque foi postergado para dezembro
o estudo para a Mobilidade Urbana e depois que ela sair vai ser feito a licitação
propriamente para a nova concessão do transporte coletivo, e quando for feita
a licitação vai ser sugerido para que conste na licitação os radiocomunicadores,
esses motoristas teriam comunicação imediata com a empresa e com as
policias e depois vê se precisa chamar o conselho de menor. Com aparte o
vereador Fernando Mallon disse que aprovando esse projeto prevê para a
próxima licitação essa alteração. Então não vê problema para aprovar o projeto
do vereador Godoy. Ninguém mais querendo se manifestar, o projeto de Lei nº
042/18 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. PALAVRA
LIVRE: Primeiro a fazer o uso da palavra livre, vereador Jairson Sabino disse
que os assuntos informados na palavra livre são assuntos pertinentes, mas por
outro lado, terá que rever algumas informações sobre o tempo sem qualquer
limite. Há muito pouco tempo para por todos os assuntos, mas para toda a
sessão que o vereador tiver um assunto sério a tratar ele tenha o tempo para
se expressar. Seria o caso de se discutir nessa casa para que os
representantes do povo tenham as suas chances de fazer as suas colocações.
Não é que toda a sessão terá esses assuntos, mas quando tiver que possa ter
acesso a tribuna. Solicita ao governo nessa Legislatura ou até nas próximas,
que pudessem repensar a atitude que foi tomada do prefeito fazer um decreto
às vésperas da Schlachtfest liberando bebidas em via pública, a cidade tem
vários lugares que podem fazer o uso de álcool. A Lei foi feita, mas não é
utilizada, as brigas acontecem nessas festas, e pode até ter um fato mais grave
havendo mortes. Próximo a fazer o uso da palavra, vereador Marco Rodrigo
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Redlich convidou a todos para a semana do Dia Mundial da Limpeza que
ocorrerá dia 15 de setembro. Esse projeto nasceu na cidade de Estônia e está
crescendo no mundo todo com quase 400 cidades do Brasil participando. O
objetivo é que as pessoas tirem um dia para fazer a limpeza da cidade, é um
dia de conscientização da destinação correta do lixo, e quem está controlando
esse projeto é a JCI onde terão quatro pontos de limpeza onde suspenderão o
serviço das margaridas nesse dia. Junta essa alegria a decepção que foi a
Schlachtfest, não a festa em si, mas a sujeira depois da festa que deixaram
jogados na praça e nas ruas, envergonhando as pessoas de São Bento do Sul.
Próximo a fazer o uso da palavra, vereador Peter Alexandre Kneubuehler
registrou o falecimento do senhor Beto que era funcionário da prefeitura.
Parabenizou todas as equipes que estão representando São Bento do Sul nos
jogos abertos em Caçador, tendo bons resultados e disputando com muita
dedicação valorizando o esporte. Parabenizou a Secretaria de Educação pela
organização dos desfiles físicos, e lembra que não é algo simples de preparalo. Convidou a população de São Bento do Sul, para a exposição Magia das
Bonecas que se realizará no Shopping Zipperer das 9:00 ás 19:00. Convidou
também ao concerto da Banda Sinfônica da Escola Donaldo Ritzmann dia 13
de Setembro ás 19:00. No dia 15 de setembro a inauguração da Ponte José
Urbanski na Rua 15 as 11:00 da manha. No dia 16 de setembro diversas
exposições no Museu Natural Entomológico Ornith Bollmann no bairro Mato
Preto das 8:00 ás 11:00 e das 13:00 ás 17:00. E no dia 17 de setembro a
caminhada da acessibilidade a partir do Centro Administrativo Leopoldo
Zschoerper para a Praça Getúlio Vargas ás 9:00. Também convida a feijoada
da APAE no dia 15 de setembro no entro social da Igreja Matriz Puríssimo
Coração de Maria. Próximo, vereador Nivaldo Bogo que se absteve. Próximo,
vereador Fernando Mallon disse na sessão de hoje mostrou que os
vereadores estão buscando o melhor para o Município e nessa carona, para
mostrar que os vereadores não são de criticar e não fazer nada, Mallon disse
que antes que viesse a resposta do Requerimento de Informação, o secretário
de saúde, deu uma entrevista em um dos jornais de tv dizendo que só iria
funcionar a ambulância quando tivesse que substituir a que já está em uso, que
como ela está boa ainda, não será trocada. E quando vieram à respostas do
Requerimento de Informação eles disseram que irão colocar a ambulância
nova em funcionamento sim, e deixaram a ambulância branca para outros
serviços, e que irão colocar em funcionamento assim que vier o seguro da
mesma. Eles tiraram de onde estava e colocaram no Centro Administrativo,
muito embora que o secretário informe que lá não tem segurança e onde
estava tinha mais segurança. Mallon ficou sabendo que nenhum veículo da
prefeitura esta com seguro e essa é uma situação grave, irá verificar se é uma
informação verdadeira. Com aparte, o vereador Jairson Sabino disse que a
Assistente Social ganha R$3.500,00 reais por mês e vem faturando R$7 mil
reais por mês a um bom tempo e se reduziu no trabalho que foi feito por que
essas horas não eram cumpridas. Novamente com a palavra, vereador
Fernando Mallon disse que não sabia, mas hoje recebeu um vídeo falando
sobre o fura fila dos exames médicos que passou na tv e cada vez que o
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secretário abre a boca ele se entrega mais. Próximo, vereador Edimar Geraldo
Salomon solicitou que a Prefeitura reveja a Estação Rodoviária na parte que
era a lanchonete na parte de cima e aonde era a lotérica, que poderia mudar
alguns setores que hoje a Prefeitura paga aluguel. Registrou o falecimento do
senhor Nivaldo Becker antigo zelador do cemitério da Dona Francisca e
funcionário da Prefeitura onde se aposentou. Salomon cumprimentou o convite
que foi feito pelo senhor Ricardo Roesler, onde falava que a cidade de São
Bento foi à primeira escolhida para fazer o teste da votação biométrica que se
realizará dia 21 na Univille. Próximo, vereador Daguimar Nogueira comentou
sobre a festa da Schlachtfest que foi linda, mas mais um ano deixa rastros
decadentes com o consumo de álcool. Quando chegou à cidade, não era desta
forma que acontecia no final das festas, a festa cultural é uma maravilha para
quem vêm de fora, agora, os vereadores precisam repensar a questão da festa
na rua, não da mais a população ficar assistindo todo ano que acontece na rua
e ficam de braços cruzados. É visto crianças e adolescentes consumindo álcool
na rua, não podendo ficar nesta situação que está, e propõe que seja
elaborada uma Lei que proíbe o álcool na festa do desfile na rua, sendo contra
a venda do álcool na rua, mas não contra a cultura. Com aparte, o vereador
Jairson Sabino disse que tem que se falar com o prefeito, porque ele não
deveria ter liberado e tirando a autoridade da polícia. Novamente com a
palavra, vereador Daguimar Nogueira disse que assim estão incentivando a
desgraça da família São Bentense e não podendo continuar nessa situação.
Próximo, vereador Claudiomar Wotroba que se absteve. Próximo, vereador
César Augusto Accorsi de Godoy disse que a pauta era antes, e já perdeu
explicar o porquê deixou a liderança do governo, muitos boatos foram ditos,
inclusive aqueles que diziam que o vereador estava armando um esquema
para pegar a presidência, tudo mais, não deixou porque, primeiro não
concordava com algumas coisas e segundo que não tinha mais condições de
conciliar tudo. A prova disso é o projeto dos containers que não conseguiu nem
dar um retorno disso. Foi tudo natural e muito tranquilo, os boatos fazem parte
e eles lidam tranquilamente com isso. Acredita inclusive, que o executivo está
muito melhor representado com o vereador Peter Alexandre Kneubuehler do
que com ele estava. O vereador Peter Alexandre Kneubuehler é mais dirigente
e analisa com mais profundidade os projetos, acredita que ele está fazendo um
grande trabalho. Quanto a isso não tem mais muito. O fato que trás a casa,
evidentemente, a questão da lista, como dizem das questões das diárias, esse
assunto pode não parecer, mas ele já é antigo. Nas eleições de 2016 quando
se candidatou a vereador para a reeleição, esse assunto já rodava as redes
sociais, e até sabe quem foi que fez, e diz que teve um navio batendo em um
iceberg, dizendo “vereador César Godoy pode ser preso a qualquer momento”,
isso estava rolando um monte na campanha de 2016, isso rolou as pencas nas
redes sociais, foi depor foi chamado e chamaram um monte de gente para
depor, vários servidores da casa, e lhe parece pelo que viu pela imprensa, que
é um dos indiciados nessa situação. Está com bastante tranquilidade. Há um
ano quando falava da ASP que havia desviado, que isso e que aquilo, hoje foi
indiciado, nem foi apresentado ainda, por difamação porque ofendeu a
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dignidade da moça que fez tudo isso ai. A mesma coisa agora, claro, o
problema qual é, ele foi colocado no mesmo balaio de pessoas que tiveram um
tese benefícios de R$65.000,00, R$70.000,00 e R$75.000,00 mil reais, o dele
são de R$3.270,00 em três cursos que foi, evidente, e deixa claro, que não
foram as mesmas empresas, foram empresas diferentes só que pelo que
descobriu, pelo que entendeu, porque não teve acesso a tudo, eram vinculadas
a primeira, mais ou menos isso. A lista filtrou quem fez mais de um curso, mas
aqui na casa Legislativa tem várias pessoas que fizeram o curso, servidores,
motoristas que levaram e tudo mais que não foram indiciados, porque ele foi?
Porque fez mais de um fez 3, por isso, está nesta situação. Fica com couro
grosso e bem tranquilo quanto a isso, eles são atacados, mas isso faz parte do
jogo político e sabem muito bem disso, mas com bastante serenidade, o
processo nem começou, e ele nem teve o acesso ainda. Fica tranquilo pois
como disse, eles vem vendo que fica bonito perante a população, esse show
pirotécnico todo fica muito bem. O vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima
passou por isso esses dias atrás o vereador Fernando Mallon já respondeu
vários processos e vem sempre na tribuna dizer a caça as bruxas que foi feita
com ele. Dias atrás, tempos atrás, o vereador Daguimar Nogueira também foi
atacado por pessoas, por um monte de situações e isso acontece, deixa eles
dizerem e ia dizer em outra oportunidade mas não teve porque acumulou, mas
antes de ir a Portugal no seu mestrado, ele também foi chamado na delegacia
onde havia uma denúncia anônima de que foi a Polônia, naquela situação, da
com irmandade para passear e não tinha nada lá, só pegou o dinheiro da
câmara e foi. O questionaram e ele disse que quando foi a Portugal, só tentou
citar no tempo, ou seja, foi há pouco tempo. Ai foi chamado à delegacia para
prestar esclarecimentos porque a denuncia dizia assim: “Godoy foi a Polônia
passear, não fez nada”. Godoy foi lá e prestou os esclarecimentos, levou
certificado, levou nota fiscal, levou tudo. Delegado mandou até e-mail a
Polônia, Estados unidos, mandou para tudo quanto é canto, voltou e disse
“Godoy está tudo certo” e acabou. Isso ninguém falou, mas ai fica essa
chincalhação, isso é chato é desagradável, é horroroso, está cansando, mas
faz parte do jogo, faz parte da cena política. Está extremamente tranquilo
quanto a isso, porque, graças ao bom Deus e aos seus pais também, ele é
muito bem resolvido na advocacia e não precisa se tentar ou locupletar por
R$3.279,00 reais, fica com a tranquilidade muito grande. O que parece que
acabou sendo mais evidenciado é a situação de Rio Negrinho onde tinha casos
mais expressivos de R$70.000,00, R$75.000,00 e R$65.000,00 mil reais com
empresas que davam cursos fantasmas. O que a empresa fazia o que
entendeu, eles faziam cursos e no meio desses cursos existiam alguns
fantasmas que não existiam, alguns existiam evidentemente para camuflar, e ai
que aconteceu isso tudo. Tem certeza que daqui uns 5,6,7 anos, quando isso
for resolvido, não estará mais na casa, mas alguém vai dizer como é que foi,
porque assim que tem sido onde deflagra-se ações ai a população fica
esperando, não tem respostas e ai acontece tudo de novo. Não havendo mais
nada a se tratar, o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon agradeceu á
presença de todos e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária
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que se realizará no dia 17 de setembro de 2018 às 18h. Sala das Sessões, 13
de setembro de 2018.
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