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

Ata da 60ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 26 de novembro de
2018. Aos vinte e seis 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 maioria dos senhores vereadores, ausente o vereador Claudiomar Wotroba.
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 64 do Estatuto do Idoso, pelo vereador Jaime Pedro Ferreira
de Lima. ATA: Discutida e aprovada à ata da 59ª reunião ordinária deste
segundo ano Legislativo da 18ª Legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente
constou: Ofício nº 496/2018, encaminhando os projetos de Lei nº 212, 213,
214, 215 e 216/2018, a seguir discriminados: projeto de Lei nº 212, autoriza a
abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Município;
projeto de Lei nº 213, ratifica Termos de Cessão de Uso que entre si celebram
o Município de São Bento do Sul e o Estado de Santa Catarina, através do
Corpo de Bombeiros Militar; projeto de Lei nº 214, autoriza a abertura de
crédito adicional especial no Orçamento vigente do IPRESBS; projeto de Lei nº
215, dispõe sobre a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos por parte
do SAMAE, altera dispositivos da Lei nº 140, de 22 de dezembro de 1997, e dá
outras providências; projeto de Lei nº 216, autoriza a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente do Município; Ofício nº 487, acusando
o recebimento de Indicações; Ofício nº 488, informando a promulgação de Lei;
Ofício nº 494, informando a promulgação de Lei; Ofício nº 497, em resposta ao
Requerimento de Informação nº 106; Requerimento de Informação nº 111 do
vereador Jairson Sabino; Requerimento de Informação nº 112 do vereador
Daguimar Nogueira; Indicações nº 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392,
1393, 1394 e 1395 do vereador Edimar Geraldo Salomon; Indicação nº 1396 do
vereador Jairson Sabino; Indicação nº 1397 do vereador Daguimar Nogueira e
Ofício nº 090 do CMDCA. 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 212, 213, 214, 215 e 216/2018 do Executivo
Municipal, e suspendeu a sessão para análise do Projeto de Lei nº 216/2018.
Retomado a sessão, em discussão única e votação o Requerimento de
Informação nº 111/18 – Jairson Sabino – ao Executivo Municipal requerendo
informações sobre o Contorno Central Norte, popularmente conhecido como
Transpão. Começando a discussão, o vereador Jairson Sabino solicita a
colaboração dos vereadores para se evitar delongas na aprovação.
Continuando a discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler se coloca
favorável ao requerimento. Ninguém mais querendo se manifestar, foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade o Requerimento de Informação nº
111/18. Em discussão única e votação o Requerimento de Informação nº
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112/18 – Daguimar Nogueira – ao Executivo Municipal, com cópia a Fundação
Municipal de Esportes requerendo informações sobre as associações
vinculadas. Começando a discussão, o vereador Daguimar Nogueira disse que
esse requerimento é para trazer esclarecimentos da publicidade a tudo que
acontece lá, para que satisfaça aos pais, aos atletas e as associações
esportivas. Tudo que acontece na área financeira também e para que o que se
acontece dentro da instituição. Ninguém mais querendo se manifestar, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade o Requerimento de
Informação nº 112/18. Em primeira discussão os projetos de Lei nº 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 e 204/18 a seguir discriminados: projeto de
Lei nº 193/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde; projeto de
Lei nº 194/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente do município; projeto de Lei nº 195/18 –
Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente da Fundação Cultural de São Bento do Sul; projeto de Lei nº
196/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional especial
no orçamento vigente do município; projeto de Lei nº 197/18 – Executivo
Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente do município; projeto de Lei nº 198/18 – Executivo Municipal – autoriza
a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município;
projeto de Lei nº 199/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente do IPRESBS; projeto de Lei nº 200/18
– Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul;
projeto de Lei nº 202/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde; projeto
de Lei nº 204/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto – SAMAE. Começando a discussão, o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que esses projetos tratam de alteração do
orçamento, basicamente para cobrir necessidades de pagamento de décimo
terceiro e folha de pagamento de novembro e dezembro. Na maioria deles há
adequação na rubrica necessária, no que diz respeito à forma de repasse que
será feito para o IPRESBS. Continuando a discussão, o senhor presidente
Edimar Geraldo Salomon disse que conversou, no período da manhã, com o
então Líder de Governo Peter Alexandre Kneubuehler e decidiram que irão
fazer uma sessão extraordinária para ser aprovado, já que esses projetos são
de urgência. Continuando a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que
alguns desses projetos se tratam de dotações orçamentárias que permite fazer
o atendimento da folha de pagamento e décimo terceiro das secretarias.
Ninguém mais querendo se manifestar os projetos de Lei nº 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 202 e 204/18 seguirão para discussão e votação em
uma próxima sessão. Em primeira discussão os projetos de Lei nº 201, 203,
205, 206, 207, 208 e 211/18 a seguir discriminados: projeto de Lei nº 201/18 –
Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no
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orçamento vigente do município; projeto de Lei nº 203/18 – Executivo Municipal
– autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do
Fundo Municipal de Saúde; projeto de Lei nº 205/18 – Executivo Municipal –
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do
IPRESBS; projeto de Lei nº 206/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura
de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do IPRESBS; projeto de
Lei nº 207/18 – Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente do município; projeto de Lei nº 208/18 –
Executivo Municipal – autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente do município; projeto de Lei nº 211/18 – Executivo Municipal
– autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do
município. Começando a discussão, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler
disse que os projetos visam reforço e dotação para pagamentos de
aposentados e pensionistas de diversas secretarias até o final do exercício.
Também tem para pagamento de tarifas bancárias, despesas de manutenção
da secretaria de administração, secretaria de educação e secretaria de
assistência social com relação à tecnologia de informação e também com
despesa do pessoal. Ninguém mais querendo se manifestar os projetos de Lei
nº 201, 203, 205, 206, 207, 208 e 211/18 seguirão para discussão e votação
em uma próxima sessão. Em primeira discussão o projeto de Lei nº 216/18 –
Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente do município. Começando a discussão, o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que esse projeto é devido uma situação que foi
gerada a partir de um ato de fiscalização do Ministério do Trabalho ao
Executivo. O Executivo recebeu duas notificações por conta do recolhimento de
forma inadequada do FGTS com relação aos ACT’s dos anos de 2010 2011
2012 2013 e 2014. Essas notificações geraram uma multa bem alta, foram
feitas as defesas e a argumentação administrativa, com relação a essas duas
notificações, onde o valor de R$680.000,00 foi anulado de uma das multas,
restando somente R$ 2.000,00 a ser pago. A outra multa ficou ainda com R$
223.000,00 a ser pago pela Prefeitura, mas ainda cabem recursos. Apesar
disso, ainda houve o lançamento por parte do Ministério do Trabalho desses
valores em dívida ativa e isso faz com que haja uma condição muito
complicada para o Município, porque a partir dessa certidão negativa de
débitos, a prefeitura fica inviabilizada de receber recursos do Governo Federal.
Continuando a discussão, o vereador Fernando Mallon disse que o líder de
Governo lhe explicou que esses projetos precisam ser aprovados ainda no mês
de novembro, e como não tem mais sessão marcada, decidiram fazer à
extraordinária para não deixar o Município na mão. Continuando a discussão, o
senhor presidente Edimar Geraldo Salomon disse que esse projeto é mais
importante dos outros porque, automaticamente, esse projeto livra o Município
da impossibilidade de receber qualquer tipo de aporte financeiro. Salomon só
não entende o porquê de entregarem só agora. Com aparte, o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que fiscalização foi feita em 2017 e a notificação
foi em outubro de 2018, ficando muito rápido o processo. Novamente com a
palavra, o senhor presidente acha que anteriormente eles não verificaram,
LC/lc.
3

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

deixando passar bastante tempo para depois fazer a notificação. O importante
agora é a câmara ser parceira para resolver essa situação. Ninguém mais
querendo se manifestar o projeto de Lei nº 216/18 seguirá para discussão e
votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão o projeto de Lei
Legislativo nº 076/18 – César Augusto Accorsi de Godoy – denomina de
Guilherme Priebe, Rua do Município. Ninguém querendo se manifestar o
projeto de Lei Legislativo nº 076/18 seguirá para discussão e votação em uma
próxima sessão. Em discussão única e votação o Requerimento nº 123/18.
Ninguém querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o Requerimento nº 123/18. PALAVRA LIVRE: oito vereadores
inscritos na palavra livre, e o primeiro a fazer o uso da palavra, vereador Jaime
Pedro Ferreira de Lima agradeceu a pintura das faixas que estavam em
duplicidade na Rua Barão do Rio Branco, onde fez o comentário em uma das
sessões anteriores. Sobre o dia 27/11, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer
e como ainda estamos no Novembro Azul, Jaime relembra a prevenção.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o que mais acomete a população é o
câncer de Pele e em segundo o câncer de próstata, tendo também outros que
estão em alta. A estimativa é que entre 2018 e 2019 sejam registrados mais
seiscentos mil casos de câncer. Jaime mostrou umas fotos da Rua Campo do
Tenente e ruas aos redores, que com essa demanda de muitas chuvas, está
ocorrendo alagamentos na região, sendo antiga essa situação de mais de cinco
anos. Agora está se complicando ainda mais por causa dos bueiros que estão
muito entupidos, então o cidadão acaba perdendo seus móveis ficando com um
sentimento de insegurança em seus lares. A Rua Alfredo Zierhut foi
pavimentada recentemente, só que o novo sistema de tubulação não está
conectado ao antigo, assim ficando com um problema mais grave. Próximo,
vereador César Augusto Accorsi de Godoy parabenizou o executivo, que
além de implantar o projeto de ônibus universitário, enviará um projeto para
ampliar as bolsas de estudos nas escolas que se deslocam diariamente para
outras cidades em busca de qualificação acadêmica que de R$21.000,00
passou a serem R$38.000,00 anuais. Assim mostra que conforme os
estudantes vão aderindo, a situação vai se consolidando como um projeto
bastante eficaz, também dará bastante alegria à população que procura
qualificação em outra cidade. Próximo, vereador Fernando Mallon disse que
vêm defendendo algumas bandeiras ao longo dos anos, algumas se
concretizaram e outras não. Uma das bandeiras que se concretizou foi à
bandeira da oncologia que até foi mais do que lutava, porque tinha a questão
de cirurgia. Outra bandeira que defende é as bolsas do ensino superior, que no
governo anterior foram respeitadas, dando um aumento de dez por cento no
ano. No ano passado e nesse ano ainda não houve o aumento, sendo uma
bandeira que desistiu nesse governo porque o governo Magno Bollman não se
preocupa em aumentar as bolsas de ensino superior dos alunos locais. Diante
da noticia que as bolsas de estudos dos alunos que estudam fora aumentaram,
Mallon vai reavivar a bandeira para que o prefeito, que colocou em sua
promessa de campanha, cumpra-a, porque a imensa maioria dos alunos que
necessitam da bolsa estuda em São Bento do Sul. Não precisa aumentar tanto
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quando aumentou para os alunos de fora, mas que se aumentem pelo menos
dez por cento, que é o que foi acordado. Com aparte, o vereador César
Augusto Accorsi de Godoy disse que para que a população não pense que há
diferença no ponto de vista do Legislativo quanto aos estudantes, a Lei deixa
claro que os estudantes que estudam fora, é porque não há o estudo na
cidade, então precisa ser curso que não tem na cidade para conseguirem
bolsas. Tanto um como outro, são filhos de São Bento do Sul. Novamente com
a palavra, o vereador Fernando Mallon disse que não é porque um ganhou que
o outro vai perder, mas o que sente é que há uma diferenciação no tratamento
com os vereadores, pois quando não se da um aumento de bolsa de estudos
para o ensino de superior local, não está atingindo o vereador Mallon, e sim os
alunos de São Bento do sul, por isso pede ao Líder de Governo para que os
ajude para que no ano que vem reveja a situação. Próximo, vereador Peter
Alexandre Kneubuehler exalta o Guilherme Quint que foi campeão dos jogos
nacionais paraolímpicos na classe em sua categoria, representando São Bento
do Sul e os locais que ele frequenta. Peter parabeniza a equipe de punhobol
pela conquista na categoria sub 16 sob comando do senhor Marcio Vaila. Com
aparte, o senhor presidente disse que São Bento também conseguiu o primeiro
lugar com o Clube de Natação nesse final de semana. Novamente com a
palavra, o vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que mais uma vez é o
nome de São Bento do Sul sendo levado pelas categorias de base competindo
e conquistando o Brasil e a América do Sul. Próximo, vereador Edimar
Geraldo Salomon solicita aos vereadores da base de apoio para pedir a
Prefeitura para que troquem as bandeiras que se encontram em um estado
ruim. Salomon solicitou um espaço para a instalação de uma academia de
patinação artística, assim como Rio Negrinho, que fechou a parceria. A
responsabilidade da patinação fica com o senhor Paulo Vivian que atua na área
há vinte e cinco anos. Quando Paulo solicitou a Prefeitura de São Bento do Sul,
eles alegaram que os patins estraga o piso, mas não confere essa informação,
pois os campeonatos mundiais são feitos em cima de piso de ginásios. São
Bento já tem a vontade de participar nos esportes, então é bem capaz de ter
um brasileiro campeão de patinação artística. Salomon registra os 65 anos de
fundação da Porcelana Oxford e diz que fará uma moção ou uma sessão
solene para entregar o documento. Próximo, vereador Marco Rodrigo Redlich
disse que São Bento esteve representado nos Jogos Nacionais de Juventude
pelo clube de natação e pelo técnico Gabriel da Costa que foi convocado para
ser técnico da seleção catarinense junto com os atletas. E o Pedro Souza
conquistou a medalha de ouro, conquistando um titulo inédito para São Bento
do Sul nos jogos. Com aparte, o senhor presidente Edimar Geraldo Salomon
disse que estava assistindo seu sobrinho que ganhou medalha de bronze
representando Itajaí, e viu que São Bento do Sul acabou ganhando uma
medalha de ouro, por isso lhe chamou atenção. Novamente com a palavra, o
vereador Marco Rodrigo Redlich disse que como era seleção catarinense,
vários Munícipios foram convocados para representar o Estado. Redlich
registrou o pagamento do PSA – Pagamento por Serviços Ambientais – que
por mais um ano, os proprietários de terra, que fazem divisa com o manancial
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de água que abastece a cidade de São Bento do Sul, receberam seus valores
por participar do programa para preservar o rio. Essa é uma compensação de
eles não poderem utilizar aquele espaço para plantações e seus ganhos, assim
eles preservam o rio que abastece toda a cidade. Outro assunto é sobre as
Ruas José Pruss e Ricardo Hannemann que estão na fase de finalização da
pavimentação asfáltica e que foi um compromisso de campanha da atual
gestão que está sendo cumprido. Sobre a Estrada Pessegueiros, eles
retomaram a obra de pavimentação, que parou porque os recursos não foram
liberados antes do período eleitoral. Redlich ainda destacou sobre o projeto
realizado pelo Rotary Club com a entrega de 2700 escovas de dente para os
alunos da rede municipal de ensino em parceria com a empresa Condor. Mais
de 33 mil escovas já foram entregues durante esses 10 anos para incentivar a
melhoria da saúde bucal da população. Próximo, vereador Jairson Sabino
parabeniza os atletas campeões e a equipe da Condor que nesse final de
semana participaram do Campeonato de Jogos Escolares Paraolímpicos
Nacionais localizados em Rosário na Argentina, com o atleta Guilherme Quint.
Sabino deixa claro, no caso das atendentes educativas, que ninguém vai
perder nada de sua remuneração, principalmente as professoras, que somente
foi entendido errado. Solicita á Prefeitura para ver o que é possível para
atender as atendentes sem retirar nada de ninguém. Sabino registra o excesso
dos atestados médicos no serviço público, e ainda hoje com a Prefeitura
trabalhando seis horas por dia, tem pessoas que pegam atestados no horário
da manhã quando poderiam fazer à tarde. Alguma coisa está acontecendo de
errado para o servidor pegar tanto atestado, precisa se ver se é estresse ou
depressão. O secretário da saúde falou que tem uma médica que foi chamada
a cumprir o seu horário e esta levando no atestado até que possa se
aposentar. Sabino registra o Dia Internacional de Violência Contra as Mulheres,
dia 25/11 e Dia Nacional do Doador de Sangue, dia 25/11. Sobre a escola de
patinação, eles participam do desfile cívico dia 23/09 e o único questionamento
é se pode usar um imóvel público para fins comerciais. Com aparte, o senhor
presidente Edimar Geraldo Salomon disse que sabe da situação, mas sempre
há uma viabilidade de se fazer um estudo, por exemplo, a Prefeitura pode
solicitar a inscrição de 12 pessoas com a dispensa da mensalidade e em troca
sede o local. Próximo, vereador Daguimar Nogueira lembra que toda pessoa
física tem a oportunidade de destinar, até seis por cento, para o Fundo da
Infância e Adolescência, até a data de 28 de dezembro de 2018. Se passar
desta data pode se doar até abril, mas somente três por cento. Se for CNPJ é
um por cento até dia 28 de dezembro de 2018. Daguimar mostrou umas fotos
da Rua Manuel Tavares que hoje se localiza um poste bem no rebaixamento
da guia, impossibilitando cadeirantes de ali passarem. Nessa mesma calçada
tem degraus descendo, sendo impossível um cadeirante passar por ali.
Daguimar fez uma solicitação junto a Prefeitura para que se arrume à calçada e
o acesso dos cadeirantes, ou com dificuldade de acessibilidade. 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
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sessão extraordinária, que se realizará no dia 26 de dezembro de 2018,
logo após a esta sessão. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2018.

EDIMAR GERALDO SALOMON
Presidente
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Vice-Presidente
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