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

Ata da 56ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 08 de novembro de
2018. Aos oito dias do mês de novembro, 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 maioria dos senhores vereadores, ausente o vereador Jaime Pedro Ferreira
de Lima. 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 62 do Estatuto do Idoso, pelo vereador Daguimar
Nogueira. ATA: Discutida e aprovada à ata da 55ª reunião ordinária deste
segundo ano Legislativo da 18ª Legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente
constou: Ofício nº 475/2018 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto
de Lei nº 190/2018, autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente do Município; Ofício nº 472, informando a promulgação de
Lei; Ofício nº 476, acusando o recebimento de Indicações e Requerimento de
Informação; Balancetes dos meses de julho e agosto da Secretaria Municipal
de Saúde; Moção nº 099 do vereador Edimar Geraldo Salomon; Requerimento
nº 120 do vereador Edimar Geraldo Salomon, propondo Tribuna Popular Livre
para o dia 03 de dezembro; Requerimento de Informação nº 107 do vereador
Jairson Sabino; Indicações nº 1372 e 1373 do vereador Edimar Geraldo
Salomon; Indicação nº 1374 do vereador César Augusto Accorsi de Godoy;
Indicações nº 1375 e 1376 do vereador Claudiomar Wotroba; Ofício do
vereador Daguimar Nogueira; Ofício nº 044 do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher e Requerimento do senhor Maurício Martins Willemann.
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
190/2018 do Executivo Municipal. Encaminhou para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, a Moção nº 099/2018. Encaminhou para a Comissão
de Finanças, Contas e Orçamento os balancetes dos meses de julho e agosto
da Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão única e votação a Moção nº
098/18 – Claudiomar Wotroba – Moção de Aplausos aos atletas medalhistas
Priscila Emanuela Beckert, Larissa Gebien, Jessé Gustavo Leffei da Silva e
Luana Karoline Alves da Silva pelas conquistas na 14ª edição do PARAJASC
em Jaraguá do Sul. Começando a discussão, o vereador Claudiomar Wotroba
disse que essa Moção de Aplausos é para as atletas medalhistas que
participaram da 14ª edição do PARAJASC em Jaraguá do Sul dias 9 á 15 de
outubro. Wotroba disse que todas as equipes e os atletas tem muito amor pelo
esporte. Continuando a discussão, o senhor presidente Edimar Geraldo
Salomon disse que essa Moção é muito importante em relação a todas as
moções, já que são relacionados ao PARAJASC, e solicitou para subscrever a
Moção. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade a Moção nº 098/18. Em discussão única e votação
o Requerimento de Informação nº 107/18 – Jairson Sabino – ao Executivo
Municipal, com cópia para a Secretaria Municipal de Saúde requerendo
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informações sobre o CADIA – Centro de Atendimento ao Diabético.
Começando a discussão, o vereador Jairson Sabino disse que está fazendo
questionamentos para ter informações mais detalhadas, para até que a
imprensa possa divulgar á população e eles possam ficar bem informados nos
serviços que a Prefeitura, através da secretaria de saúde, vem oferecendo aos
pacientes crônicos de diabetes. Continuando a discussão, o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que esse requerimento é muito importante, para
que esse serviço, e outros que a Prefeitura presta, possa ser divulgada com a
maior transparência possível. Em especial o CADIA que atende a maioria da
população São-bentense e vem fazendo um trabalho muito significativo no que
diz respeito à prevenção e também ao tratamento das pessoas com diabetes.
Continuando a discussão, o senhor presidente disse que também acha
importante as pessoas tomarem conhecimento no número de pessoas
cadastradas que tem a doença. Assim como acha importante eles ficarem
sabendo de todas as informações que estão sendo questionadas. Ninguém
mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o Requerimento de Informação nº 107/18. Em segunda discussão
e votação o projeto de Lei Legislativo nº 073/18 – Daguimar Nogueira – declara
de Utilidade Pública o Núcleo de Apoio à Vida de São Bento do Sul –
NAVISBS. Começando a discussão, o vereador Daguimar Nogueira disse que
a NAVISBS é a mantenedora do CVV em São Bento do Sul, onde cada cidade
tem o seu posto independente e para gerar os atendimentos e gerir as partes
financeiras e os demais custos, e provenientes dos equipamentos que são
instalados para o atendimento da população, há necessidade de ter uma
instituição que possa amparar legalmente o CVV na cidade. Nesse ano o CVV
está com uma média de 230 atendimentos mensais, praticamente 10 por dia, e
tem feito um trabalho excelente não só para São Bento, mas principalmente
para o Brasil. É uma doença crônica com a segunda maior demanda de mortes
no mundo e precisa desse atendimento. No final de semana da sessão irão
realizar treinamentos e começarão com um projeto de ir á casa das pessoas e
tentar trabalhar com as pessoas que estão em risco ou com os familiares
daqueles que já sofreram com o suicídio. Daguimar disse que se for aprovado,
conseguirão levantar recursos e estratégias para a manutenção do posto CVV
na cidade. Continuando a discussão, o vereador Claudiomar Wotroba disse
que o CVV ouve as pessoas através do telefone 188, e se aprovarem o projeto,
irão correr atrás para conseguir mais recursos para trabalhar na área da
divulgação do CVV na cidade. Ninguém mais querendo se manifestar, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade o projeto de Lei Legislativo
nº 073/18. PALAVRA LIVRE: nove pessoas inscritas na palavra livre, e teve
abstenção dos vereadores Peter Alexandre Kneubuehler, Daguimar Nogueira e
Edimar Geraldo Salomon. Primeiro a fazer o uso da palavra, vereador Nivaldo
Bogo disse que dias atrás esteve com a presença de um empresário, onde
solicitou a intervenção dos vereadores sobre a liberação de um acesso por
parte do Estado que liga ao seu empreendimento. Teve outras situações
próximas e não dando para entender porque o próprio Deinfra exige, que para
instalar um estabelecimento as margens da via, que a empresa construa o
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acesso. Em função de um engenheiro chefe, que entende, por algumas razões,
que não é possível e os demais seguem a votação no mesmo sentido. Bogo
fez esse comentário para entrar em outro assunto, que quando a Rodovia dos
Móveis estava prestes a ser inaugurada, foram detectados alguns problemas, e
já de imediato, foi feito uma Moção de Apelo para os órgãos correspondentes
do Estado, e receberam respostas dizendo que é possível de correção, só que
já se passou um ano e as providências não foram tomadas. Quando se referiu
ao engenheiro, no seu entender, o engenheiro que elabora ou aprova um
projeto nesse sentido não pode ter o registro no CREA. Alguns meses atrás
falaram sobre o acesso do Itália que provavelmente foi feito pelo mesmo
engenheiro, e Bogo acredita que disseram que o acesso é ruim, mas consegue
fazer coisa pior. Ai ele fez as saídas do Mato Preto em diversos pontos, mas a
mais crítica é à saída da Erica Hinke, que se seguir pela marginal, aonde teria
uma visibilidade maior, tem uma placa de proibido. Bogo mostrou uma foto,
onde mostra que não é possível visualizar a Rodovia, conseguindo somente
ver a marginal. Bogo diz que a partir do ano que vem, precisam encabeçar um
movimento onde envolve o Executivo, o Legislativo e as Entidades para que
fosse cobrado do novo Governador, um tratamento justo ao Município.
Próximo, vereador Fernando Mallon disse que á semanas atrás, um grupo de
professoras da Rede Municipal de Educação solicitou para fazer uma reunião
com o vereador onde falaram sobre a equiparação do salário delas com o novo
cargo que foi criado, de Pedagogo Social que trabalha na Assistência Social e
ganha cerca de R$900,00 a mais que elas. Sendo que os professores atuam
com 20 á 30 alunos por dia e o pedagogo social não é com essa intensidade.
Mallon respondeu que essa mudança é só com intervenção de Lei e só pode
ser de origem do Executivo e que devem se juntar para convencer o prefeito
para fazer essa mudança. Surgiu também outra questão que é sobre a hora
atividade e da hora aula, na Lei está dito que o piso nacional é de 2/3 que deve
ser em sala de aula e 1/3 é de hora atividades que ficam para preparar as
aulas e corrigir as provas. Hoje não se é cumprido esse piso, e em Rio
negrinho chegou ao ponto do Ministério Público firmar com o município um
TAC, onde o município disse que não tinha professores suficientes para dar
conta de reservar esse 1/3 para essa atividade e esse TAC é para que em
2022 tenham que contratar mais professores para que consigam cumprir esse
horário. Em São Bento do Sul, não está diferente, então terá que marcar uma
hora com o Ministério Público para levar a diante, fazendo uma denúncia formal
para que eles tenham o conhecimento e deixar garantido aos professores que
eles têm esse direito. Próximo, vereador Marco Rodrigo Redlich falou sobre
eventos que estão ocorrendo na cidade, e um deles está acontecendo no dia
da sessão às 19h30min no Mercado Vó Lice, que é o Café Desfile do Rotary de
Oxford, sendo um evento beneficente e as arrecadações serão revertidas para
o natal das crianças da Escola Maria Waltrudes da Vila União. Redlich registra
também, um evento que acontece dia 09/11 na cidade, promovido pelo Rotary
Club de São Bento do Sul, que é o Terceiro Encontro de Interclubes, onde
terão a participação de rotarianos que contará com a palestra do
desembargador Ricardo Roesler, no Ginástico às 19h30min, onde falará sobre
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o processo das últimas eleições. Redlich registra um fato ocorrido na semana,
que acredita ser mais um passo dado na questão da obra da cidade, que é
sobre a obra da pavimentação da Estrada Pessegueiros que foi iniciada um
pouco antes do período eleitoral, porém, o recurso não foi liberado pelo
Governo Federal antes do período eleitoral, e todos sabem que quando se
entra nesse período não pode fazer a liberação se ela não tiver sido iniciada
antes do período em junho. A obra ficou parada em todo o período eleitoral e
Redlich recebeu a ligação em um dia anterior a esta sessão, dizendo que o
recurso foi liberado e o município poderá dar continuidade à obra de
pavimentação. Com aparte, o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon
questionou se existe a possibilidade de se fazer o projeto do Anti-pó que Rio
Negrinho já está fazendo. Novamente com a palavra, o vereador Marco
Rodrigo Redlich disse que a informação que se tem da Prefeitura, é que os
estudos já foram feitos e que recursos já estão sendo alocados para o próximo
ano, para que efetivamente comece a se fazer as ruas com o Anti-pó. Existe a
Rua Arapongas que já foi feita com esse produto para que fosse realizado o
teste. O Anti-pó tem uma durabilidade menor em vias mais movimentadas, mas
tem um preço menor também, então para vias pouco movimentadas ele
funciona muito bem. Próximo, vereador Jairson Sabino registra o falecimento
do senhor Waldemar Kohls que era técnico de rádio, e registra também o
aniversário do jornalista Evaldo Cemin que transita na Casa fazendo as
reportagens, e o aniversário da assessora do Fernando Mallon e ex-vereadora
Adriane Ruzanowsky. Sabino disse que participou, pela manhã, de uma sessão
cívica da escola Antônio Treml, onde os alunos apresentaram um teatro
falando sobre a escravidão e também apresentaram músicas. Sabino disse que
não é mais possível que continuem admitindo em sala de aula a doutrinação
partidária, assim como a religião, que existem várias religiões e eles não
podem ficar colocando várias dentro de uma sala de aula, não podendo
concordar com esse tipo de situação. Próximo, vereador Claudiomar Wotroba
que se absteve. Próximo, vereador César Augusto Accorsi de Godoy
mostrou uma foto do corrimão que foi arrumado no centro Administrativo
Leopoldo. Gogoy acha que o ponto facultativo é uma medida extremamente
necessária, e fica feliz em aceitarem o que vem pedindo há quase um ano.
Com aparte, o vereador Fernando Mallon questionou sobre a postagem que o
vereador Godoy fez em suas redes social sobre o Bruno Souza. Novamente
com a palavra, o vereador César Augusto Accorsi de Godoy disse que lá é
diferente, o Bruno Souza teria que bloquear revogar ou emendar uma Lei
Municipal, em São Bento do Sul se é regrados por uma Lei Federal, por isso
não poderiam tratar de outra forma. Godoy lamenta já que fez uma ressalva há
quatro anos e não pode se calar agora, pois é a mesma em outros pontos.
Godoy registra que São Bento do Sul perde um filho, mas não de forma
definitiva, o doutor Romano que dia 09/11/2018 é o seu último dia de trabalho
na Comarca de São bento do Sul, depois de 11 anos de atuação na cidade.
Romano é conhecido pela forma de tratar e julgar os processos de forma
diferenciada. Com aparte, o vereador Fernando Mallon disse que é uma pena
que o doutor Romano esteja deixando a cidade, mas as conveniências da vida
LC/lc.
4

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

profissional dele os levaram a essa decisão. Romano sempre deu segurança a
todos os advogados com a condição de fazer um bom trabalho. Com aparte, o
senhor presidente Edimar Geraldo Salomon deseja ao doutor Romano sucesso
a sua nova nomeação e lamenta, porque já estava bem envolvido com a
sociedade e dava segurança a todos, sendo um exemplo para todos. Sobre a
redução de horário, o grande problema é os questionamentos da população,
onde não acham justo o servidor receberem sem trabalhar. Novamente com a
palavra, o vereador César Augusto Accorsi de Godoy disse que teria mais
algumas coisas para falar, mas que falará na próxima sessão. Com a palavra, o
vereador Peter Alexandre Kneubuehler registra o falecimento da senhora
Walrita Koetzler Fuhrmann. Com a palavra, o vereador César Augusto Accorsi
de Godoy fala ao vereador Peter Alexandre Kneubuehler que não poderá
comparecer na Univille, mas pede ao vereador Peter que registre os seus
cumprimentos, Godoy também parabeniza o vereador Fernando Mallon pela
conquista que sabe que se reflete bastante no tamanho e na importância da
universidade. Não havendo mais nada a se tratar, o senhor presidente
Edimar Geraldo Salomon agradeceu à presença de todos e convocou os
vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 12 de
novembro de 2018, às 19h00min. Sala das Sessões, 08 de novembro de
2018.
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