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

Ata da 48ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 24 de setembro de
2018. Aos vinte e quatro dias do mês de setembro, 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 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
do Idoso, pelo vereador Claudiomar Wotroba. ATA: Discutida e aprovada à ata
da 47ª reunião ordinária, deste segundo ano Legislativo da 18ª Legislatura.
EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 372/2018, em resposta ao
Requerimento de Informação 099; Ofício 375, acusando o recebimento de
Indicação; Ofício 376, informando a Promulgação de Lei; Ofício 377, acusando
o recebimento de Indicações; Balancetes mensais de setembro a dezembro de
2017 e de janeiro a junho de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde; Convite
da Fundação Cultural; projeto Legislativo 071 do vereador César Augusto
Accorsi de Godoy, Institui o dia 23 de Setembro como o dia Municipal do
Agente da Autoridade de Trânsito; Requerimento 113 do vereador César
Augusto Accorsi de Godoy; Requerimento de Informação 103 do vereador
Jairson Sabino; Indicação 1330 do vereador César Augusto Accorsi de Godoy;
Ofício 1049 do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e convite 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 071/2018. Encaminhou para a Comissão de Finanças, Contas e
Orçamento, os balancetes que deram entrada no expediente. Após foi feita a
entrega da moção para a equipe da APASBS. Em discussão única e votação a
Nova Redação ao projeto de Lei Legislativo nº 042/17 – 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 Peter Alexandre
Kneubuehler disse que a Comissão de Redação e Justiça e Redação Final
realizou as alterações que foram propostas pela emenda que foi aprovada na
última sessão, e agora apresenta com as alterações devidas ao projeto.
Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade a Nova Redação ao projeto de Lei Legislativo nº 042/17. Em
discussão única e votação o Requerimento nº 113/18 – César Augusto Accorsi
de Godoy – enviando minuta de projeto de Lei para a regulamentação e
padronização de fardamento nas cores amarelo e preto de “agente de trânsito”,
de acordo com padrão nacional. Começando a discussão, o vereador César
Augusto Accorsi de Godoy disse que esse fardamento novo dos agentes, é
para padronizar, assim evita que em nova gestão se altere, ficando sem uma
identidade. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade o Requerimento nº 113/18. Em discussão única e
votação o Requerimento de Informação nº 103/18 – Jairson Sabino – ao
Executivo Municipal requerendo informações referentes ao CODESBS e a
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Começando a
discussão, o vereador Jairson Sabino mostrou um vídeo onde maquinas da
Prefeitura realizavam serviços para o mercado Germânia, que foi uma
denúncia feita por um morador ali de perto. Sabino foi até o local para ver se
era realmente da Prefeitura, e quando viu que era, ligou para o departamento
questionando se foi feito um pedido, e a resposta que recebeu é que foi feita a
análise, onde o comitê analisou o pedido, e foi aprovado. Então Sabino decidiu
fazer o requerimento para ver as autorizações e os documentos que passaram
pelo CODESBS, junto com outras informações para ver que empresas foram
apoiadas e que empresas não foram apoiadas até agora. Continuando a
discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que entrou em
contato com a secretaria, e a informação que lhe foi passada é que todos os
requisitos da Legislação vigente estão à disposição e serão encaminhadas ao
vereador Sabino junto com as respostas do requerimento. Outra informação
que lhe passaram é que o maquinário só é disponibilizado na medida em que
há condições para isso, e só será feito se for autorizado conforme manda a Lei.
Continuando a discussão, o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que a Lei
que o CODESBS analisa os pedidos das empresas, vale para empresas
grandes e pequenas também, todas sendo beneficiadas independentes do
tamanho que ela tem. Continuando a discussão, o vereador Nivaldo Bogo disse
que é um programa que foi criado há algum tempo para se atender as
empresas, e no CODESBS existe um conselho que aprova ou não, porém cabe
à secretaria de obras atenderem ou não, mesmo a solicitação sendo aprovada,
será atendida de acordo com a disponibilidade e a vontade da secretaria de
obras. Continuando a discussão, o vereador Fernando Mallon questionou o
vereador Nivaldo Bogo se quando for aprovada, a secretaria de obras decide
se vai fazer ou não. Com aparte, o vereador Nivaldo Bogo disse que a
secretaria de obras vai atender de acordo com as condições que ela tiver para
atender. O conselho aprovou assim a secretaria pode fazer de forma legal,
porém ira atender se tiver condições. Novamente com a palavra, o vereador
Fernando Mallon disse que algum dia eles devem fazer, não podendo escolher
quem vai fazer e quem vai deixar de fazer. Com a parte, o vereador Nivaldo
Bogo disse que não existe a obrigatoriedade de fazer, é aprovado, mas tem
que ter a condição. Novamente com a palavra, o vereador Fernando Mallon
discorda do vereador Nivaldo Bogo e acredita, que a partir do momento que se
é aprovado pelo conselho, pode até demorar, mas não pode escolher, assim
fugindo da impessoalidade. Com aparte, o vereador Nivaldo Bogo disse que é
seguida a ordem de solicitação, mas existe o critério da condição. Continuando
a discussão, o vereador Daguimar Nogueira disse que quando era Diretor da
secretaria de desenvolvimento econômico, recebia a solicitação da empresa,
encaminhava a relação de documentos e projetos e tudo que precisava,
retornava a documentação para a empresa, e atendendo os requisitos da
secretaria era encaminhada a reunião do desenvolvimento econômico. Na
reunião era colocado em discussão e os membros do conselho do
desenvolvimento econômico deliberavam a solicitação da empresa, depois
encaminhavam o parecer para a secretaria de obras onde os colocavam nas
LC/lc.
2

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

filas. Com aparte, o vereador Fernando Mallon sugere ao vereador Sabino que
olhe nos requerimentos do ano anterior que o vereador Mallon fez, já que lá
constam algumas informações de como faziam. Continuando a discussão, o
senhor presidente disse que esse rio que passa por perto, corre a céu aberto, e
aonde se localizavam casas, foi feito aterramento, e por baixo trazia uma
tubulação com tubos de 40 cm. Salomon sugere á Prefeitura para construir
uma caixa surda, e a continuidade para baixo, fosse aumentado o diâmetro da
tubulação, já que o volume de água é bem grande. Ninguém mais querendo se
manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o
Requerimento de Informação nº 103/18. Em segunda discussão e votação o
projeto de Lei nº 075/17 com emenda – Executivo Municipal – acrescenta
dispositivo na Lei nº 1.677, de 10 de outubro de 2006, e dá outras providências.
Começando a discussão da emenda modificativa nº 001 ao projeto de Lei nº

075/17, o vereador Fernando Mallon disse que os vereadores que
apresentaram a emenda, acrescentaram o Artigo 107 A, á Lei 1.677 que
trata da não permissão de que containers sejam usados para fins
residenciais, junto com algumas restrições para que não se torne uma
visão geral de cidade de containers. Da forma que fizeram serão mais
cautelosos, e assim tem como fazer uma nova modalidade de
edificações com uma forma mais coerente. Continuando a discussão, o
vereador Daguimar Nogueira acredita que deveriam fazer um estudo de
viabilidade técnica e econômica, para ampliar o projeto para residencial.
Continuando a discussão, o vereador César Augusto Accorsi de Godoy
disse que entende a preocupação do vereador Fernando Mallon na
questão residencial, mas fica perturbado que possa ser uma realidade
antes que se imagina, e depois vai ter que se votar novamente,
parecendo casuístico votando depois quando uma determinada empresa
pedir. Existe exemplos belíssimos de casas construídas sob containers,
ressalva que estão olhando, e como percebe que a evolução é rápida, vê
que precisam rediscutir, não porque fulano de tal pediu, mas porque vai
acontecer em breve. Irá aprovar, mas que fique consignado que se essa
Legislatura vier discutir novamente o assunto, que já se consigne hoje,
que assim não é casuísmo. Com aparte, o vereador Fernando Mallon
disse que o projeto que veio do Executivo é simples, lhe dando a
impressão que a Prefeitura não está ligando se vão aprovar ou não,
faltando um grande estudo técnico por parte da Prefeitura. Novamente
com a palavra, o vereador César Augusto Accorsi de Godoy disse que
também tem a reclamação de um projeto que a Prefeitura os enviou todo
remendado, e ele e o vereador Peter Alexandre Kneubuehler tiveram que
fazer mais remendos para tentar salvá-lo. Continuando a discussão, o
vereador Nivaldo Bogo disse que são três os pontos da emenda a ser
discutida, na questão da abertura, ninguém se manifestou, então acredita
que todos concordam. Com relação à construção ou a utilização do
container para a residência, acredita que futuramente será discutido
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novamente, e com relação à área limitada, acredita ser importante
preservar a área central. Continuando a discussão, o vereador Jaime
Pedro Ferreira de Lima disse que não querem coibir o bonito, quer coibir
que haja um loteamento onde teriam filas de containers com situações
precárias, e que a cidade tenha a sua limitação no uso desse material.
Não se sabe a origem do material, e nem o que transportou, não sendo
totalmente confiável. Tem que se desovar, já que tem vida útil para o
transporte de cinco anos, então sugere que uma empresa faça a vistoria
e assim possa dar um posicionamento que esse container possa ser
utilizado para tais fins. Com a parte, o vereador Daguimar Nogueira disse
que a vida útil de um container é de 92 anos, porém para a utilização no
mar, é de oito anos. Novamente com a palavra, o vereador Jaime Pedro
Ferreira de Lima disse que um dia eles precisam descartar, e por que
não no Brasil que é um País continental e com bastante espaço.
Continuando a discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse
que na sua ótica, quando se falava do parágrafo segundo do projeto de
Lei original é um preciosismo, já que não se falava de residências, e não
vê que prejudique o objetivo do processo. Com relação às áreas, crê que
seja razoável, e também com relação a respeitar os requisitos das Leis
relativas às atividades comerciais, na sua ótica, nunca cogitou não
respeitar esses códigos. O projeto era simples, e a emenda trouxe
detalhamentos ao projeto que acha positivo. Com relação a residências,
acredita que deve se pensar em não se permitir, mas que se esteja
aberto a possibilidades. Na ocasião parecerá casuístico, mas que atende
a uma necessidade de que virá futuramente. Continuando a discussão, o
vereador Jairson Sabino disse que mais uma vez a Prefeitura não fez o
dever de casa, assim como não fez o georreferenciamento novo, e o
contribuinte pagando muito caro para a AMUNESC, e eles não dão o
retorno. Sobre os containers, os assessores do PSDB foram buscar mais
informações sobre os assuntos da maneira que foi possível, mas a
Prefeitura continua os devendo, entregando as coisas pela metade.
Continuando a discussão, o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon
enalteceu o trabalho das pessoas que foram a campo para que as
emendas fossem apresentadas. Depois da aprovação do projeto a
Prefeitura terá que observar, já que os containers poderão vir
contaminados. A Prefeitura pode, depois, fazer a regulamentação,
posterior a esse projeto e votados de acordo com o envio a essa Casa de
Lei. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade a emenda nº 001 e o projeto de Lei nº 075/17.
Encaminhou o projeto de Lei nº 075/17 para a comissão de Legislação e
Justiça e Redação Final, para a nova redação. Em segunda discussão e
votação 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
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cabo óptico e dá outras providências. Começando a discussão, o vereador
Peter Alexandre Kneubuehler disse que na última sessão o vereador Fernando
Mallon levantou algumas questões, e hoje veio trazer as respostas. Hoje essa
empresa é de telecomunicação oferecendo serviços de conectividade para as
empresas. A Legislação Municipal não regulamenta exatamente como proceder
nesses casos, então a Prefeitura recebe as solicitações dessas empresas e
remete a Lei Federal 13.116. Essa empresa que está estabelecida no Brasil
inteiro, tendo por objetivo o serviço de telecomunicação. Continuando a
discussão, o vereador Fernando Mallon disse que essa empresa está querendo
um espaço muito pequeno na Felipe Schmidt, não tendo nenhuma empresa
grande, somente empresas pequenas. Mallon não tem firmeza para aprovar o
projeto porque assim cada empresa vai querer um espaço pequeno, se
tornando muitos cabos passando. Continuando a discussão, o senhor
presidente solicitou ao Líder de Governo, para conversar com o pessoal da
Prefeitura, para que quando eles implantarem o sistema se tomasse bastante
cuidado com a característica de como vai ser feito, para não desvirtuar a
beleza da cidade. Com aparte, o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que
não tem conhecimento da questão, mas entende que é a concessionária que
coloca as exigências de onde colocar. Novamente com a palavra, o senhor
presidente Edimar Geraldo Salomon disse que é só para eles tomarem cuidado
para não ficar feio. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em
votação e aprovado o projeto de Lei nº 168/18 com o voto contrário do
vereador Fernando Mallon. Em segunda 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 Peter Alexandre Kneubuehler disse que em outra sessão, o vereador
Fernando Mallon o questionou sobre o valor que sobraria, e na sessão de hoje
o vereador Peter Alexandre Kneubuehler responde algumas questões, sendo
uma delas dizendo que esse valor que sobra, terá que ser devolvido, não
possibilitando a realocação, assim como o vereador Marco Rodrigo Redlich
falou na última sessão. E para dar cobertura aos créditos especiais, estão
recebendo recursos do superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício
anterior. Continuando a discussão, o senhor presidente disse que quando os
novos deputados forem eleitos, e fizerem a nova reforma, eles que observem
esse detalhe, já que Municípios estão perdendo. Ninguém mais querendo se
manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o projeto de
Lei n 171/18. Em segunda discussão e votação 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, foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade o projeto de Lei nº 172/18. Em
segunda discussão e votação o projeto de Lei Legislativo nº 065/18 com
emenda – Bernadete Mecabo Hermes – institui a obrigatoriedade das escolas
na apresentação do material pedagógico as famílias dos estudantes no
Município de São Bento do Sul. Começando a discussão da emenda 001 ao
projeto de Lei nº 065/18, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que a
própria vereadora Bernadete apresentou a emenda depois da primeira
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discussão, conforme os vereadores a solicitaram, alterando o título e os Artigos
1º e 2º do projeto de Lei. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado
em votação à emenda modificativa nº001 e aprovado por unanimidade,
juntamente com o projeto de Lei nº 065/18 que foi aprovado também por
unanimidade. O senhor presidente encaminhou o projeto á Comissão de
Legislação e Justiça e Redação Final para a nova redação. Em primeira
discussão o projeto de Lei Legislativo nº 070/18 – Daguimar Nogueira –
denomina de Imaiara Ribeiro Schafhauser, área comunitária do Loteamento
Alpestre. Começando a discussão, o vereador Daguimar Nogueira disse que
tratará das justificativas na segunda discussão. Continuando a discussão, o
vereador Fernando Mallon disse que a entrada do projeto foi dia 04 de
setembro e no dia 11 de setembro, publicaram no site da Prefeitura o projeto
da área comunitária Imaiara Ribeiro, então já foi inaugurado com a placa tudo
certinho, mas Mallon diz que isso sim é otimismo. Continuando a discussão, o
vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que obviamente que cada um
pode ter o seu entendimento, mas prefere pensar que lá consta um projeto da
nomeação. Continuando a discussão, o vereador Marco Rodrigo Redlich disse
que claro que a oposição está ai para levantar essas questões, mas de novo,
que bom que a Prefeitura está tomando uma atitude para tornar a cidade
melhor. Disse que toda a reunião que participou sobre o Alpestre, sempre se foi
comentado de várias melhorias, que inclusive já foram feitas lá, então se
manifesta pelo prazer de se falar as coisas boas da cidade. Com a parte, o
vereador Fernando Mallon questionou qual o valor que foi gasto com essa
obra. Novamente com a palavra, o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que
não sabe os valores, mas tanto a academia quanto o parque infantil foram
reformados e realocados, trabalho feito para reaproveitar os materiais.
Continuando a discussão, o vereador Daguimar Nogueira disse que a data de
inauguração não ficou após a aprovação do projeto, porque quando foi feita a
solicitação, precisava-se localizar todos os documentos, fazendo de acordo
com a Lei. O parque e a academia foram retirados para a reforma e trocados
de lugar porque haviam reuniões não permitidas que estavam depredando o
material, passando a ter muito mais utilidade aonde se localiza agora.
Continuando a discussão, o senhor presidente também achou estranho já
terem inaugurado, mas entende que se não houver a Lei, não irá conseguir
documentação nenhuma, mesmo estando instalado no local. Ninguém mais
querendo se manifestar o projeto de Lei Legislativo nº 070/18 seguirá para
discussão e votação em uma próxima sessão. Sobre o calendário, o vereador
Peter Alexandre Kneubuehler solicitou para que trocassem a sessão do dia 04
para o dia 18 de setembro junto com o vereador Nivaldo Bogo que fez a
mesma solicitação. O vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima disse que não
poderá comparecer no dia 15 de setembro, mas que irá justificar. PALAVRA
LIVRE: nove vereadores inscritos na palavra livre. Primeiro vereador a fazer o
uso da palavra, o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima falou sobre o dia 21
de setembro, Dia Mundial do Alzheimer. Falou também sobre o Dia Nacional do
Transito, dia 25 de setembro, e lembra que todos precisam ser mais solidários
para ser um transito mais harmonioso. Parabenizou dois eventos que a
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Associação de Ciclistas promoveu, um deles com parceria ao CEMOX, que foi
muito bem organizado e com um grande número de participantes. Dia 27 de
setembro é o dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Próximo, vereador
Claudiomar Wotroba que se absteve. Próximo, vereador Edimar Geraldo
Salomon criticou a Prefeitura por terem licitado uma empresa para realizar a
festa da Expoama, e citou que na sua época de secretário, ele mesmo as
organizava. O que lhe chama mais a atenção era que no folder estava escrito
tudo grátis, e no fim estavam cobrando R$ 20,00 reais o estacionamento, e
ainda com prazo determinado para o seguro, o prefeito e funcionários que
trabalhariam lá, também teriam que pagar o estacionamento. O que mais
constrangeu, foi à revista feita em meninas de 10,12 anos, Salomon não
concorda com a decisão tomada. Próximo, vereador Marco Rodrigo Redlich
registrou coisas boas que aconteceram na cidade, começando com o desfile a
comemoração de 145 anos de São Bento do Sul que foi muito lindo, junto com
a cuca de 145 metros em comemoração ao aniversário da cidade, com a ajuda
das paróquias da cidade. Registrou a presença na inauguração da loja HAVAN
que também foi um marco importante para a cidade, mostrando que ninguém
bloqueia a vinda dessas empresas á cidade. Registrou a presença também a
festa da Expoama, e essa foi uma das melhores festas em que participou, com
vários públicos sendo abrangidos. Passou pela revista também, e acha que
essa é uma questão de segurança. Próximo, vereador Fernando Mallon
parabenizou o vereador Marco Rodrigo Redlich que postou um vídeo sobre a
estação ferroviária que será inaugurada no dia 30 de setembro, onde ficou
maravilhado com o prédio que ficou bonito. Rendeu homenagens a atual
Legislação por terem concluído os trabalhos e a Legislação do Fernando Turek
que começou com o projeto. Agradeceu o deputado Mauro Mariani que
ofereceu suas verbas de emendas parlamentarem para a reforma, e ao Mario
Brozoski pela atenção das homenagens. Convida a população para
comparecerem a inauguração da estação que acontecerá às 14 horas do dia
30 de setembro. Mallon convida os vereadores a integrarem um projeto de
resolução que visa alterar o Regimento interno, onde sejam publicadas todas
as respostas dos Requerimentos de Informações no site. Próximo, vereador
Peter Alexandre Kneubuehler parabeniza o Executivo pelos eventos
acontecidos no final de semana e as pessoas que participaram dos processos
para que eles ocorressem. Peter convidou a população para as próximas
programações alusivas ao aniversário de 145 anos da cidade de São Bento do
Sul. Próximo, vereador Nivaldo Bogo parabeniza a vinda da HAVAN, que além
de trazer benefícios para a cidade, arrumou a rua do viaduto que antigamente
se passava por uma curva e agora segue reto. Com relação à Expoama, Bogo
disse que a Lei exige ter seguranças, porém é necessário que se ofereça
limites. Houve reclamações com a cobrança de estacionamento e a cobrança
da cerveja que estava muito caro com R$5,00 reais uma. Sobre a segurança,
teve pessoas que entraram com a faca que é vestimenta da pilcha gaúcha e os
seguranças não observaram. Próximo, vereador Jairson Sabino lamenta a
resposta que recebeu sobre o São Bento sempre limpa, que ano passado
foram feitas 12 edições e esse ano, até agora, fizeram três edições, e fez
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indicação para que se faça uma vez por mês. No pedido de informação á
Defesa Civil, uma das respostas que veio é que as pessoas estão ainda fora de
casa, depois de quatro anos, e a outra é que os carros que eles utilizam são de
baixa potencia, sendo melhor uma moto ou um cavalo para chegar aos locais
de aclive e declive, com estradas ruins. Próximo, vereador Daguimar Nogueira
registrou que o evento do ENIT foi muito bem estruturado, e tiveram duas
palestras principais, um é o projeto Cidade Irmãs e o outro é o projeto Maquila.
Daguimar disse que sempre tem reuniões no comitê da Prefeitura, e nas duas
reuniões que foi, deu quatro sugestões e todas foram acatadas. Parabenizou a
HAVAN, a Prefeitura e a Secretária de Planejamento que trouxe a HAVAN para
cá, trazendo junto à correção da rodovia. 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 01 de outubro de 2018 às 19h. Sala das Sessões, 24 de setembro de 2018.
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