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

Ata da 57ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 12 de novembro de
2018. Aos doze dias do mês de novembro, 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 63 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, pelo vereador César Augusto Accorsi de Godoy. ATA:
Discutida e aprovada à ata da 56ª reunião ordinária deste segundo ano
Legislativo da 18ª Legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício nº
478/2018 do Executivo Municipal, encaminhando os projetos de Lei nº 191 e
192/2018, a seguir discriminados: Projeto de Lei nº 191, institui o Programa de
Incentivo Fiscal – PIF/2018, para o pagamento de débitos tributários inscritos
em dívida ativa, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 192, ratifica acordo
celebrado ente o Município de São Bento do Sul, Magno Bollmann, Luiz
Antônio Novaski e Ministério Público do Estado de Santa Catarina; Projeto de
Lei Legislativo nº 074 do vereador Marco Rodrigo Redlich, altera o Art. 1º da
Lei nº 274, de 16 de abril de 1991; Projeto de Lei Legislativo nº 075 do
vereador Peter Alexandre Kneubuehler, declara de Utilidade Pública o Instituto
de Desenvolvimento Integral – IDI; Requerimento de Informação nº 108 do
vereador Fernando Mallon; Requerimento de Informação nº 109 do vereador
Daguimar Nogueira; Indicação nº 1377 do vereador Daguimar Nogueira e
ofício nº 051 do Concidade. 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, os projetos de Lei nº 191 e 192/2018 do Executivo Municipal, bem
como os projetos de Lei Legislativos nº 074 e 075/2018. Neste momento foi
feita a entrega da Moção para o senhor Paulo Schwirkowski, o qual explicou,
na tribuna, um pouco sobre o seu trabalho com as plantas. Em discussão única
e votação a Moção nº 099/18 – Edimar Geraldo Salomon – Moção de Aplausos
ao Senhor Horst Maul pelos relevantes serviços prestados a comunidade sãobentense. Começando a discussão, o vereador Edimar Geraldo Salomon disse
que essa Moção é para mostrar que o Município de São Bento do Sul prestará
uma homenagem a uma pessoa que já recebeu o título de Cidadão Honorário
de São Bento do Sul. O senhor Horst, além de presidente da Associação
Industrial e Comercial de São Bento do Sul, trabalhou praticamente a sua vida
inteira na empresa Fiação. O seu currículo é bem extenso, e o trabalho que
vem desenvolvendo é um grande orgulho para a cidade, onde também serviu
de grande exemplo para a carreira na vida pública das pessoas. Continuando a
discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse o senhor Horst tem
os seus méritos merecendo completamente essa moção, assim como foi feita a
Moção de Aplausos ao senhor Paulo Schwirkowski que diz não ser merecedor,
mas a atividade exercida, é sem dúvidas, merecedora de aplausos. Peter
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solicitou para subscrever a Moção. Continuando a discussão, o vereador
Claudiomar Wotroba disse que trabalhou junto com o senhor Horst por seis
anos, onde sabe que é uma pessoa muito dedicada, então solicita para
subscrever a Moção. Continuando a discussão, o vereador Marco Rodrigo
Redlich disse essa moção é muito merecida por todos os serviços prestados
pelo senhor Horst, então solicita para também subscrever a Moção.
Continuando a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que conhece o
senhor Horst desde infância, sabendo que é uma pessoa muita respeitosa e
serene, sendo um grande exemplo para todos, também solicita para subscrever
a Moção. Continuando a discussão, o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima
cita os grandes serviços realizados pelo senhor Horst, não somente na parte
empresarial, mas também na parte social, que prestou na cidade. Solicitou para
subscrever a Moção. Continuando a discussão, o vereador Daguimar Nogueira
sugere ao vereador proponente, para que todos subscrevam a Moção, já que é
um fato relevante para a cidade e para a Casa. Continuando a discussão, o
vereador Jairson Sabino disse que diante de uma vida tão longeva e de
relevantes serviços prestados, já se houve falar a muito tempo do senhor Horst,
que sempre trabalhou muito bem no que fez e sem preocupação com a sua
aposentadoria. Sabino solicitou para subscrever a Moção. Continuando a
discussão, o senhor presidente Nivaldo Bogo sugere para que o Executivo
coloque o nome do senhor Horst em uma obra, sendo comum somente quando
a pessoa falece, mas ele tem idade suficiente para levar uma obra em vida,
sendo uma forma de proporcionar um momento de grande satisfação em sua
vida. Continuando a discussão, novamente com a palavra, o vereador Edimar
Geraldo Salomon disse que para enriquecer a Moção seria bom ser subscrita
por todos os vereadores. Em sua vida ele não recebeu somente o título como
Cidadão Honorário, mas também é o mais antigo contabilista com 72 anos de
atividade, então é o mais antigo contador do Estado de Santa Catarina. O
Grupo Lepper, no qual ele faz parte, todos sabem que se não fosse à empresa
Fiação São Bento dentro do bairro Serra Alta, o bairro nunca seria o que é
hoje. Salomon acha importante todos os vereadores subscreverem a Moção.
Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade a Moção nº 099/18. Em discussão única e votação o
Requerimento de Informação nº 108/18 – Fernando Mallon – ao Executivo
Municipal, com cópia para ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Manuel
Del Olmo, requerendo informações sobre os pacientes que aguardam na fila
para tratamento de saúde mental, com profissional na área de psicologia.
Começando a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que chegou ao
seu conhecimento, que existe mais de 600 pacientes que aguardam o
tratamento psicológico da Prefeitura de São Bento do Sul e que não há
previsão para que eles comecem o tratamento. Chegou também ao seu
conhecimento que existem profissionais que foram cedidos para o Governo do
Estado realizar outras atividades que não são de psicólogos. Então por esses
motivos, Mallon solicita esse Requerimento de Informação, para saber como
anda o processo e quantos profissionais foram emprestados, assim como
outros questionamentos envolvidos na área. Ninguém mais querendo se
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manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o
Requerimento de Informação nº 108/18. Em discussão única e votação o
Requerimento de Informação nº 109/18 – Daguimar Nogueira – ao Executivo
Municipal, com cópia a EMHAB, requerendo informações sobre o Loteamento
Jacob Rank, no Bairro Serra Alta. Começando a discussão, o vereador
Daguimar Nogueira disse que esteve visitando um morador do bairro, onde já
foram verificados sérios problemas que ainda não foram resolvidos. Esse
requerimento é para que tanto a Casa tenha as respostas, como também os
moradores que ali se localizam. Continuando a discussão, o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que esses problemas vêm se arrastando há
bastante tempo. Esse projeto foi encaminhado ao Cartório em 2016 e existe
uma promessa, pelo Cartório de Imóveis, que esse processo será realizado ate
dia 15 de novembro de 2018, então, estão aguardando a liberação.
Continuando a discussão, o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon disse
que não existe somente esse caso, mas também outros casos que só
prejudicam a população. Então esse requerimento virá em boa hora.
Continuando a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que esse
loteamento não e um loteamento particular, e sim público, feito pela EMHAB na
época. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade o Requerimento de Informação nº 109/18. Em
primeira discussão o projeto de Lei nº 187/18 – Executivo Municipal – estima a
receita e fixa a despesa do município de São Bento do Sul, para o exercício de
2019. Começando a discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse
que o Executivo encaminha a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita fixa
e despesa previstas no exercício de 2019. Ninguém mais querendo se
manifestar, o projeto de Lei nº 187/18 seguirá para discussão e votação em
uma próxima sessão. Em primeira discussão o projeto de Lei nº 188/18 –
Executivo Municipal – autoriza o município de São Bento do Sul a transferir, por
doação, equipamentos para o Fundo de Melhorias da Polícia Civil de Santa
Catarina, e dá outras providências. Começando a discussão, o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que existe um convênio celebrado entre a
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Policia Militar de Santa Catarina,
Policia Civil de Santa Catarina, o departamento Estadual de Trânsito e o
Município de São Bento do Sul, e esses equipamentos serão usados nos
procedimentos administrativos criminais de trânsito. Continuando a discussão,
o vereador Fernando Mallon questionou se esses equipamentos já foram
entregues e se já estão usando. Mallon obteve a resposta do vereador Peter
Alexandre Kneubuehler que não sabe. Ninguém mais querendo se manifestar,
o projeto de Lei nº 188/18 seguirá para discussão e votação em uma próxima
sessão. Em primeira discussão o projeto de Lei nº 189/18 – Executivo
Municipal – ratifica Termo de Convênio celebrado entre o município de São
Bento do Sul e a Sociedade Educacional de Santa Catarina – SOCIESC SS
LTDA. Começando a discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse
que o convênio celebrado no Município de São Bento do Sul oferece aos
dependentes a possibilidade de descontos junto a SOCIESC podendo eles
escolher quais cursos querem frequentar. Ninguém mais querendo se
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manifestar, o projeto de Lei nº 189/18 seguirá para discussão e votação em
uma próxima sessão. Em primeira discussão o projeto de Lei nº 190/18 –
Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente no município. Começando a discussão, o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que esse projeto visa adequar a rubrica, assim
como já passaram outros projetos relacionados à tecnologia de informação que
foi apontada pelo Tribunal de Contas uma necessidade de alteração nessa
rubrica, por conta disso estão se adequando a cada necessidade e nesse caso
está a empresa Municipal de Habitação em São Bento do Sul. Há um
apontamento por parte do jurídico da Casa, no seu parecer, com relação a um
erro material que foi colocado na mensagem dizendo ser uma abertura de
crédito adicional suplementar, mas na verdade é crédito adicional especial no
orçamento. O parecer foi pela tramitação do projeto, apesar do erro material,
até por ele estar presente apenas na mensagem e não no corpo da mensagem,
não interferindo no processo administrativo. Continuando a discussão, o senhor
Presidente disse que após a provação, estará encaminhando para a Comissão
de Redação final para fazer a correção. Com aparte, o vereador Fernando
Mallon disse que não é necessária a mudança do projeto já que não está
errada no projeto, somente na mensagem. Novamente com a palavra, o senhor
presidente Edimar Geraldo Salomon disse estar de acordo. Ninguém mais
querendo se manifestar, o projeto de Lei nº 190/18 seguirá para discussão e
votação em uma próxima sessão. Neste momento foi aberto espaço na Tribuna
Popular Livre para o senhor Geovane Kubiak, atendendo ao requerimento
nº119/18 do vereador César Augusto Accorsi de Godoy, para falar sobre a
fonoaudiologia e educação. PALAVRA LIVRE: dez vereadores escritos na
palavra livre com a abstenção dos vereadores Fernando Mallon, César
Augusto Accorsi de Godoy, Jairson Sabino, Jaime Pedro Ferreira de Lima
e Daguimar Nogueira. Primeiro a fazer o uso da palavra, vereador
Claudiomar Wotroba que comenta sobre Fake News onde propagaram que
não teria mais o natal nas escolas, mas é totalmente mentira. A secretária de
educação, Rosemary e o prefeito fizeram um vídeo explicando que haverá sim
e já está no calendário anual toda a questão natalina nas escolas. O que o
deixa chateado é muitas pessoas compartilhando Fake News, querendo
somente acabar com o natal das pessoas e das crianças. Wotroba leu um
comentário nesse vídeo dizendo que é verídico sim, de autoria da ex-vereadora
Adriane Ruzanowski e também ex-secretária de educação. Wotroba questiona
onde está a cartinha que tanto falaram, sendo uma pouca vergonha estarem
compartilhando essa noticia falsa. Próximo, vereador Marco Rodrigo Redlich
disse que esteve em uma palestra do desembargador Ricardo Roesler, e
durante essa palestra o Ricardo brilhantemente, falou sobre as Fake News nas
eleições. Redlich disse que todas as proibições que falaram que ocorrerão nas
escolas, são tudo mentira. O vídeo teve mais de 300 compartilhamentos, sendo
totalmente uma mentira. Se fosse feito um vídeo do senhor Paulo e o projeto
que ele desenvolve, não teria essa quantidade de compartilhamentos, assim
como os projetos que são feitos pela Prefeitura, não tem essa quantidade de
compartilhamento. Se quiserem mudança na politica, precisa mudar o
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comportamento da sociedade, se não mudar, os novos políticos iram junto com
as mentiras. Com aparte, o vereador César Augusto Accorsi de Godoy disse
que muitas pessoas o questionaram e ele foi averiguar a resposta e viu que era
totalmente mentira. A pessoa que fez o vídeo disse que não é Fake News, que
somente não foi bem assim. Quando a noticia é ruim, a sociedade sustenta.
Novamente com a palavra, o vereador Marco Rodrigo Redlich mostrou umas
fotos dos novos módulos filtrantes que a cidade estará recebendo para o
tratamento de esgoto, e informou à população que no dia 13/11/2018 haverá
transtornos no transito até que os novos filtros cheguem à unidade de
tratamento, já que são muito grandes. Próximo, vereador Nivaldo Bogo que se
absteve. Próximo, vereador Edimar Geraldo Salomon agradece o trabalho
realizado pela secretaria de obras com um desmoronamento que houve na
Igreja Nossa Senhora das Graças e imediatamente fizeram o atendimento.
Salomon solicita ao vereador Marco Rodrigo Redlich para que fizessem um
estudo, quando forem trabalhar nas Ruas Enrique Schwartz, Avenida São
Bento e Estrada Rio Negro para não interromperem o trânsito nos dias de mais
movimentos, igual aconteceu no final de semana anterior, que os moradores
ficaram impedidos na parte da manhã de irem ao centro e justamente era o
sábado da família, tendo sempre maior movimentação. Com aparte, o vereador
Marco Rodrigo Redlich disse que dentro da programação das obras de esgoto
na cidade, sabe que se tem um movimento maior e causou um transtorno, mas
a equipe do SAMAE está se reunindo com a equipe de Planejamento, transito e
CDL para programar, de forma geral, a obra de saneamento, porque vão ter
que fazer a intervenção no centro todo da cidade. Então estão vendo para fazer
em janeiro que não tem movimento das escolas, tentando causar o menor
transtorno possível. Novamente com a palavra, o vereador Edimar Geraldo
Salomon solicita para que fosse avisado com antecedência, nos meios de
comunicação, pois muitas pessoas foram pegas de surpresa e também é
importante para todos saberem do que vai acontecer. Próximo, vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que a APAE inicia a campanha de natal Meu
Amigo Especial, para participar é só comparecer na APAE, pegar uma cartinha
e entregar um presente para o seu amigo especial. Sobre a Fake News, Peter
leu um material do TSE dizendo “SE É FAKE NÃO É NEWS” onde tem
bastantes orientações para não caírem em noticias falsas. O problema desse
material, é que é para quem é ingênuo e tem boas intenções, mas infelizmente
existem outros tipos de pessoas, aquelas que são mal intencionadas, com o
objetivo de fomentar o caus. Então antes de compartilhar qualquer noticia,
Peter solicita para que leiam e desconfiem da noticia, e se tiverem em dúvida
não compartilhem. Após o fim da palavra livre, com a palavra, o senhor
presidente Edimar Geraldo Salomon disse que recebeu um convite da
Assembleia Legislativa, convidando todos os vereadores para comparecerem a
concessão da Comenda Legislativa Catarinense e sugere para alterar a data
da sessão dia 19 de novembro para outra data. Com a palavra, o vereador
Peter Alexandre Kneubuehler diz que no seu entender, acha que é só para um
representante ir, mas solicita para que seja verificado se é para todos os
vereadores para só depois alterar a data da sessão. Com a palavra, o vereador
LC/lc.
5

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

Marco Rodrigo Redlich disse que ficou a dúvida, sendo entendido de uma
forma no convite e entendido de outra forma no oficio. Novamente com a
palavra, o senhor presidente disse que o oficio convida todos os vereadores,
mas que irão verificar e comunicar os demais vereadores. 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 19 de novembro de 2018, às 19h00min.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2018.
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