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

Ata da 47ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 20 de setembro de
2018. Aos vinte dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito, às
dezoito 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 e
secretariada pelo vereador Jairson Sabino. Havendo quórum legal, em nome
de Deus foi aberta a Sessão. Feita à leitura do Artigo 58 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, pelo vereador Fernando Mallon. ATA: Discutida e aprovada
à ata da 46ª reunião ordinária, deste segundo ano Legislativo da 18ª
Legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 369/2018 do
Executivo Municipal, acusando o recebimento de Requerimento de Informação;
Ofício 370, em resposta ao Requerimento de Informação 096; Ofício 371, em
resposta ao Requerimento de Informação 095; Ofício 040 da Secretaria
Municipal de Finanças, convocando audiência pública para o dia 28 de
setembro; Requerimento de Informação 101 do vereador Nivaldo Bogo;
Requerimento de Informação 102 dos vereadores Edimar Geraldo Salomon e
Jairson Sabino e Indicação 1329 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, suspendeu a sessão para analise das Emendas Modificativa
001 e 002 ao Projeto de Lei 163/2018. Reabertos os trabalhos, o senhor
presidente prosseguiu com a entrega da moção ao COMAD. Continuando os
trabalhos, em discussão única e votação o Requerimento de Informação nº
101/18 – Nivaldo Bogo – ao Executivo Municipal requerendo informações sobre
pagamentos e parcelamentos relacionados ao IPRESBS. Começando a
discussão, o vereador Nivaldo Bogo disse que foi aprovado em 2016, o
parcelamento do IPRESBS, e na época se comprometeram em fazer o
acompanhamento a respeito da arrecadação da parte patronal, então esse
requerimento é para buscar as informações, e assim fazer a fiscalização.
Aproveitando, o vereador Nivaldo Bogo questionou junto ao requerimento, se
está sendo pago em dia o parcelamento que foi autorizado na época.
Continuando a discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler adiantou
que está tudo em dia, não contendo nada em atraso, mas as repostas virão de
forma oficial, assim como preconiza o Regimento Interno. Ninguém mais
querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade
o Requerimento de Informação nº 101/18. Em discussão única e votação o
Requerimento de Informação nº 102/18 – Edimar Geraldo Salomon e Jairson
Sabino – ao Executivo Municipal requerendo informações sobre o Loteamento
Santa Fé. Começando a discussão, o vereador Edimar Geraldo Salomon disse
que poderia fazer uma indicação com algum outro vereador, mas que a
indicação ficaria muito subjetiva. O Loteamento Monte Carlo não foi feito pela
Prefeitura, foi feito por uma empresa particular que mandou o projeto do
loteamento para a Prefeitura e a mesma acabou o aprovando. Após caiu no
Ministério Público, e na época a Prefeitura foi responsabilizada por ter dado o
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aval do projeto. Salomon mostrou umas fotos do local que está
desbarrancando por causa das águas que vem de cima, que entram em um
tubo de 40 cm para cruzar a rua e acabam levando a terra junto, onde podem
trancar um rio que tem perto, assim prejudicando as casas que ficam perto
desse rio. Essa terra está chegando à calçada em baixo, Salomon disse que
eles poderiam ter feito em escalas e não só uma montanha de terra. A
solicitação do requerimento é para ver se há uma projeção para a construção
de um muro de contenção desse aterro, para não adentrar a Rua Alberto
Torres. Continuando a discussão, o vereador Jairson Sabino disse que mesmo
sendo leigo, receberam o alerta de moradores que também são leigos, mas as
pessoas olham e veem que está errado. Os moradores estão perguntando
quem são os engenheiros, e Sabino responde que essas perguntas estão no
Requerimento de Informação, junto com outras perguntas. E solicita para que
não se demore muito com as respostas, já que estão chegando a uma época
de bastantes chuvas, e que irá deteriorar rapidamente. Continuando a
discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que esse
requerimento atende os questionamentos da população, e olhando de forma
que estão visualizando, de fato é assustador. Peter entrou em contato um
pouco antes da sessão com o engenheiro da EMHAB, senhor Rodrigo, e a
resposta que o engenheiro deu com relação essa terra, é que esse cenário não
permanecerá desta forma, e há previsão de outras maneiras de contenção
dessas encostas. Peter informa que as respostas virão dentro do prazo
estabelecido pelo Regimento Interno. Continuando a discussão, o vereador
Daguimar Nogueira disse que esteve na área há umas quatro semanas
anteriores a essa sessão, com o senhor Rodrigo, onde explicou ao vereador
Daguimar o que estava acontecendo ali, e o informou que onde está
desbarrancando a terra, é para ser à entrada do loteamento, e essa técnica
utilizada, facilita depois as obras finais, que é terra em cima de terra, facilitando
assim à compactação. Esse loteamento é para ser um dos melhores, e tem
todo o sentido os vereadores fazerem esse requerimento, sugere para que toda
vez que se queira fazer um projeto desses, que venham mostrar como será
feito e qual o cronograma de execução, e assim quando vierem questionar os
vereadores eles já sabem algumas respostas. Continuando a discussão, o
senhor presidente Nivaldo Bogo diz que é de suma importância se levantar
esse alerta, para que não se cometam erro igual a outros loteamentos. Há
necessidade de se fazer uma contenção no local, para evitar que os
desmoronamentos aconteçam, causando danos ambientais. Sobre o Monte
Carlo, as empresas que executaram a obra também foram penalizadas junto
com a Prefeitura que autorizou a obra. Continuando a discussão, o vereador
Edimar Geraldo Salomon disse que torce para que essas 240 famílias que lá
vão se alojar, tenham boas condições, e tem certeza que isso é o que todos
esperam. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade o Requerimento de Informação nº 102/18. Em
segunda discussão e votação o Projeto de Lei nº 163/18 com emendas –
Executivo Municipal – dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício
de 2019 e dá outras providências. Começando a discussão da emenda
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modificativa 001, o vereador Fernando Mallon disse que no Artigo 16, parágrafo
único do projeto da LDO deste ano, prevê a transferência financeira para
algumas entidades sem necessidade de Lei autorizativa, e a sua emenda é
para excluir desta liberalidade a AMUNESC e a FECAM, e ai faz um Artigo
segundo a sua emenda, incluindo nesta liberdade de enviar recursos sem Lei
autorizativa o Hospital e Maternidade Sagrada Família, então ficariam as
entidades que receberiam recursos sem Lei autorizativas específica, pois já
está autorizado pela LDO, o Poder Legislativo Municipal, o IPRESBS, a APAE,
o Consórcio Intermunicipal de Saúde CISNORDESTE, o Consórcio
Intermunicipal Quiriri e o Hospital e Maternidade Sagrada Família. Ninguém
mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e rejeitado a Emenda
Modificativa nº 001 ao projeto de Lei nº 163/18 com os votos contrários dos
vereadores Daguimar Nogueira, César Augusto Accorsi de Godoy, Peter
Alexandre Kneubuehler, Marco Rodrigo Redlich e Claudiomar Wotroba. Após
coloca em votação o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação
Final que na sua fundação pela ilegalidade, inconstitucionalidade da Emenda
Modificativa nº 002 que está em discussão. Começando a discussão, o
vereador Fernando Mallon disse que a constituição prevê que a LDO não
poderá ser alterada em discordância com o PPA, e o PPA já foi aprovado nesta
Casa e prevê o orçamento estabelecido originalmente pelo projeto de Lei para
a Câmara de Vereadores, então não pode ser mudado, porque estaria indo
contra o PPA, por isso a Comissão recomenda a rejeição. Ninguém mais
querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade
o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final a Emenda
Modificativa nº 002 ao projeto de Lei nº 163/18, então a emenda está
prejudicada. Após foi colocado em discussão o projeto de Lei nº 163/18.
Ninguém querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o projeto de Lei nº 163/18. Em segunda discussão e votação o
projeto de Lei nº 169/18 – Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente do município. Começando a
discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que esse projeto é
para que se possa adequar realizações no prédio do INSS, para fazer a
instalação da rede elétrica do aparelho de raio x. Continuando a discussão, o
senhor presidente disse esse projeto já virou uma novela e tem que se cuidar
para que tenha um final feliz. Ninguém mais querendo se manifestar, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade o projeto de Lei nº 169/18.
Em segunda 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. Ninguém querendo se
manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o projeto de
Lei nº 042/17. O senhor presidente Edimar Geraldo Salomon encaminhou para
a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final para a nova redação. Em
segunda discussão e votação o projeto de Lei Legislativo nº 069/18 – Edimar
Geraldo Salomon – declara de Utilidade Pública o Sindicato das Indústrias da
Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul – SINDUSMOBIL. Ninguém
querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade
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o projeto de Lei Legislativo nº 069/18. Em primeira discussão o projeto de Lei
nº 168/18 – Executivo Municipal – autoriza o município de São Bento do Sul a
ceder espaço em logradouro público para instalação de cabo óptico e dá outras
providências. Começando a discussão, o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que a empresa Sul Americana Tecnologia de Informática
Ltda., fez uma solicitação junto a Prefeitura para que na Rua Felipe Schmidt no
centro de São Bento do Sul, para a construção de 35 metros de canalização
subterrânea para a utilização de cabo óptico, utilizando um tubo de 40 mm
Essa solicitação foi verificada e aprovada pelos setores técnicos da Prefeitura e
agora vem a Casa, para que seja autorizado pela câmara a ser realizado o
serviço. Com aparte, o vereador Fernando Mallon questionou se essa empresa
é uma concessionária do serviço público ou presta algum serviço a alguém.
Ninguém mais querendo se manifestar, o projeto de Lei nº 168/18 seguirá para
discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão e
votação o projeto de Lei nº 171/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura
de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Começando a
discussão, o vereador Fernando Mallon solicita ao Líder de Governo para que
veja junto ao Executivo, sobre a devolução da pavimentação, do porque a
sobra de dinheiro. Continuando a discussão, o vereador Marco Rodrigo Redlich
disse que quando a obra termina, esse valor deve ser devolvido, inclusive
agora existe uma nova diretriz do Governo Federal que não permite mais a
ampliação de meta. Redlich sita um exemplo que se acontece hoje na Estrada
Pessegueiros que é uma rua que está sendo pavimentada, e o Governo
Federal liberou uma emenda de R$ 300.000,00 mil com mais R$ 50.000,00 mil
contrapartida, totalizando R$350.000,00. A Prefeitura tinha um projeto para
pavimentar de 480 metros, só que a Caixa só aceita a previa do valor com base
na tabela SINAPI de valores. Então não tinha como fazer 480 metros pela
tabela de valores, só poderiam fazer 360 metros, ai foi feita licitação com 360 e
a empresa ganhou com R$ 260.000,00 mil. E agora não podem mais usar
esses quase R$100.000,00 para fazer esses cento e poucos metros que
precisava no inicio, e ainda mais precisa devolver o dinheiro. Já é difícil
conseguir uma emenda para o Município, ai consegue fazer uma licitação por
um valor que a emenda e depois é obrigado a devolver o dinheiro. Continuando
a discussão, o vereador Jairson Sabino disse que os Municípios estão sendo
prejudicados, e sendo mais um fato para que a população acabe se
aborrecendo, e cada vez mais indignados com esse procedimento de má fé do
Governo Federal. Continuando a discussão, o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que para que isso não aconteça é melhor fazer o serviço
mal feito, gastando mais, naquela mesma quantidade de metragem, sendo o
fim da picada. Continuando a discussão, o senhor presidente disse que se o
Município tivesse caixa, poderiam achar uma forma de completar para não se
perder uma proposta dessas. Continuando a discussão, o vereador Daguimar
Nogueira se lembrou de uma situação e fala “o filho chega para o pai e pede
R$ 5,00 reais, e o pai fala para ele, mas para que R$ 5,00 reais se R$ 3,00
reais é muito, então toma R$2,00 reais e me traga o troco”. Ninguém mais
querendo se manifestar, o projeto de Lei nº 171/18 seguirá para discussão e
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votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão o projeto de Lei nº
172/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se
manifestar, o projeto de Lei nº 172/18 seguirá para discussão e votação em
uma próxima sessão. Com a palavra, o vereador Fernando Mallon disse que
quando fez o Requerimento de Informação sobre o Posto de Saúde, perguntou
o porquê estava postergando a inauguração desse posto e a previsão de
inauguração. O secretário de saúde o respondeu, mas com nenhuma resposta
das perguntas, pelo menos dissesse quando teria inicio das atividades, mas
nem isso respondeu. Então Mallon solicita a mesa para que encaminhe um
oficio ao prefeito, para que complemente as respostas ao Requerimento de
Informação n095/18, para que o secretário os informe quando será feito o inicio
da licitação para pelo menos saberem qual a modalidade da licitação. Com a
palavra, o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon disse que irão fazer uma
nova solicitação a Prefeitura para que complementem o pedido da informação
de acordo com o Regimento Interno. PALAVRA LIVRE: os vereadores César
Augusto Accorsi de Godoy, Fernando Mallon, Marco Rodrigo Redlich,
Claudiomar Wotroba, Nivaldo Bogo e Jaime Pedro Ferreira de Lima se
absterão da palavra livre e pediram solicitação para se ausentarem. Primeiro
vereador a fazer o uso da palavra, vereador Peter Alexandre Kneubuehler
parabeniza a equipe da APAE pela feijoada que fizeram, além disso, traz a
conhecimento da população de São Bento do Sul o calendário de eventos que
a Prefeitura montou para os 145 anos da cidade, onde fez convite a todos para
participarem dos eventos. Próximo, vereador Edimar Geraldo Salomon disse
que teve uma semana corrida com todos os eventos proporcionados pela
Prefeitura representando o parlamento. Cumprimenta o OAB a Univille pelo
empenho, dedicação e o trabalho realizado pela presidente da OAB, Celise
Kobs, Junto com o Maurício Willemann que muito trabalharam para trazer uma
unidade da Justiça Federal em São Bento do Sul em uma sala gentilmente
cedida pela Univille. Vai ser tudo via vídeo conferência, com a Justiça Federal
de Mafra e de Jaraguá do Sul, é importante que tenha duas para fazer esse
tipo de audiência. Salomon conversou com o Corregedor Geral da Justiça
Federal, doutor Ricardo para trazer uma definitiva para São Bento do Sul, e
não uma instalação vai ser por tudo que São Bento representa. Com aparte, o
vereador Jairson Sabino disse que vai haver uma economia muito grande com
o deslocamento de presos, economizando com seguranças e todo o esquema
muito reforçado, e assim o Governo Federal pare de gastar o dinheiro da
população com Agências Regionais. Novamente com a palavra, o vereador
Edimar Geraldo Salomon disse que o corregedor disse que no momento é uma
questão financeira, mas que estão olhando com carinho para trazerem para
São Bento do Sul a instalação definitiva da Justiça Federal no Município.
Salomon cumprimenta o presidente da FACISC, senhor Jonny Zulauf, e o
presidente da ACISBS senhor Roger Linzmeyer pelo lançamento da cartilha
aos candidatos que estiveram em Serra Alta que se propõe a trabalhar pelo
Planalto Norte de Santa Catarina. Registrou que um dia antes da sessão
esteve presente na reunião realizada na Promossul. Registra também o dia da
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Revolução Farroupilha, dia dos gaúchos. Convida a população para
comparecerem na Univille as 8:00 para prestigiarem o teste biométrico,
munidos de identidade, com palestra iniciando as 19:00. Próximo, vereador
Jairson Sabino leu um folder do TRE de como não cair em notícias falsas, se
é FAKE não é NEWS. Sabino disse que as pessoas tem que estar conscientes
que o rastreamento está sendo feito e quem compartilhar uma mentira, calunia,
difamação irá responder também, pelo IP da maquina pode se chegar as
pessoas que participaram da noticia. Destaca o trabalho feito e a moção que foi
entregue aos trabalhos da COMAD que ajudam as pessoas que a mídia faz
como proposta em acabar com a nação. A educação está muito fraca no Brasil
principalmente nas Escolas Públicas, não havendo meritocracia. Precisamos
pensar raciocinar e escolher, para não acontecer o que se está acontecendo
com a Venezuela. Com aparte, o senhor presidente disse que esteve presente
na Escola Adélia Lutz, onde fez uma palestra, em nome dos vereadores, onde
relacionou alguns fatos da educação. Novamente com a palavra, o vereador
Jairson Sabino lamenta que não se deixem a cuca para Corupá, e passe a ser
Strudel de Maça já que é especialidade dos alemães, deixando a honra para
Corupá. Sobre o desfile, Sabino disse que tem conversado com a secretária
para ver o que pode se fazer para o próximo ano para alegrar os desfiles
cívicos. Com aparte, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que a cuca
será de banana, farofa e chocolate, com 145 metros prestigiando os 145 anos
da cidade. Novamente com a palavra, o vereador Jairson Sabino disse que as
pessoas podem interagir com o desfile transmitindo para as próximas gerações
que eles podem interagir com todos que estão desfilando. 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
que se realizará no dia 24 de setembro de 2018 às 19h. Sala das Sessões, 20
de setembro de 2018.
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