“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

Ata da 8ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 05 de março de
2018. Aos cinco dias do mês de março, 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, 69.
Presentes a totalidade dos senhores vereadores. Reuniu-se a Câmara
Municipal, em sessão ordinária, sob a presidência do Vereador Edimar
Geraldo Salomon, secretariada pelo Vereador Jairson Sabino. Havendo
quórum legal, em nome de Deus foi aberta a Sessão. Feita à leitura do
Artigo 38 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Nivaldo Bogo.
ATA: Discutida e aprovada à ata da 7ª reunião ordinária deste segundo
ano legislativo da 18ª legislatura.
EXPEDIENTE: Do Expediente
constou: Ofício 074 do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de
Lei 115/2018, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente do Município; Ofício 073 informando a Promulgação
de Leis; Convite da Secretaria Municipal de Educação; Requerimento de
Informação 080 do vereador Jairson Sabino; Ofício do Supermercado
Grossl e Ofício da Comissão Organizadora dos formandos da Univille.
Correspondência Expedida: Os ofícios expedidos constam da 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 115 do Executivo Municipal. Em discussão
única e votação o Requerimento de Informação nº 080/18 – Jairson
Sabino – Ao Executivo Municipal requerendo informações sobre o IPTU
2018. Com a palavra o vereador Jairson Sabino disse que a medida que
a população tem recebido o carnê, surgem as reclamações. O executivo
já se justificou, mas precisamos disso por escrito. Citou o exemplo de um
morador do Bairro Progresso onde teve um aumento de 250% de um
ano para outro. Esse é apenas um de vários casos que estão
aparecendo. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que
esse ano o IPTU não sofreu reajuste e que a prefeitura alterou o sistema
de informação e isso gerou uma revisão no cadastro e foram
encontradas diversas divergências. Haviam muitos casos cadastrados de
alíquotas e zoneamento incorretos. Pedindo um aparte o vereador
Mallon perguntou se esses lançamentos errados foram feitos via sistema
ou uma equipe foi aos locais e identificou a divergência. Em resposta, o
vereador Redlich disse que foram via sistema. Antes o sistema previa
cadastrar um imóvel com o tipo “Outros” que se aplicava o menor valor e
que esse imóvel poderia ser industrial e estava como outros.
Complementou dizendo que não houve mudança na planta genérica e
que não teve nenhum reajuste. Pedindo um aparte o vereador Sabino
comentou que um senhor que o procurou foi até a prefeitura e que foi
muito mal atendido. Novamente com a palavra o vereador Redlich disse
que houveram vários casos no Bairro Progresso e no Schramm. Com a
palavra o vereador Mallon comentou que está havendo reclamações
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internas sobre o sistema. Complementou que ano passado recebeu uma
visita de um representante da Betha Sistemas, que esse sistema era tido
como referência, inclusive pelo TCE. Esse ano resolve fazer uma
licitação para dizer que queriam uma empresa que tivesse um sistema
web. Por conta disso, só teve uma empresa credenciada, a IPM
sistemas. O sistema da IPM tem um valor e cada modulo utilizado tem
um acréscimo. Pedindo um aparte o vereador Redlich disse que existe
um processo aberto pela Betha e que o valor pago a IPM é menor do
qual a Betha estava praticando. Novamente com a palavra o vereador
Mallon disse que de certa (a seu ver) forma houve um direcionamento
para contratar a IPM. Em seguida sugeriu que a gere um relatório do que
aumentou e repasse a informação ao secretário de planejamento para
que o pessoal vá a campo verificar. Pode ter ocorrido algum erro na
importação dos dados, por isso é necessário levantar todas as
informações antes que o contribuinte vá até a prefeitura. Com a palavra
o vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima disse que houve um processo
inverso, esse desgaste poderia ter sido contornado. Ninguém foi na rua
verificar. Pode ser também que o atual sistema esteja errado e o outro
estava certo. Se o sistema novo estiver correto, que esse aumento seja
feito de maneira gradativa. Com a palavra o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que a sugestão do vereador Mallon é interessante
para verificar pelo menos os casos mais emblemáticos. Sobre a
sugestão do vereador Jaime, disse que a lei não prevê a situação de
parcelar uma adequação desse tipo. Uma vez estabelecido que exista
um erro de alíquota e esse erro é sanado, o contribuinte tem que passar
a pagar a alíquota correta levando em consideração que ele passou
anos pagando a menos do que deveria. Pedindo um aparte o vereador
Jaime disse que a população foi pega de surpresa e que isso é uma
atitude impopular. Nem todos os contribuintes estavam preparados para
essa situação. Com a palavra o vereador Redlich disse que quando o
executivo ou legislativo localizam algo que está em desacordo com a lei,
tem a obrigação de fazer a correção imediatamente. Com a palavra o
vereador Godoy disse que o executivo tomou uma medida impopular e é
natural que haja uma repercussão negativa. A sugestão do vereador
Mallon é boa, para que se pesquisem casos emblemáticos.
Complementou que poderiam negar esse requerimento por politicagem e
outra por que as respostas foram dadas em plenário, mas que nenhuma
das duas será utilizada. Com a palavra o vereador Mallon comentou que
tem requerimentos que não dá para negar. Com a palavra o vereador
Jairson Sabino disse que o requerimento é um pedido simples e que os
vereadores votem com suas respectivas consciências. Com a palavra o
senhor presidente disse que deveria haver uma nova planta de valores.
A respeito do cidadão que é mal atendido é o mesmo que paga o salário
de quem o atende. Ninguém mais querendo se manifestar o
Requerimento de Informação nº 80/2018 foi colocado em votação e
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aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação o Projeto
de Lei nº 111/18 – Executivo Municipal –Autoriza a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente do município. Ninguém
querendo se manifestar, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o Projeto de Lei nº 111/18. Em segunda discussão e
votação o Projeto de Lei nº 112/18 – Executivo Municipal –Autoriza o
Poder Executivo Municipal a receber bens em doação e ceder local em
logradouros públicos para a instalação de bicicletários. Com a palavra o
vereador Peter Alexandre Kneubuehler disse que o projeto é muito
significativo para o turismo em nosso município. Com a palavra o
vereador Marco Rodrigo Redlich e parabenizou a Condor pela iniciativa.
Quando viajamos para outras cidades, é esse tipo de coisa que nos
chama a atenção. Com a palavra o vereador Daguimar Nogueira disse
que tem origem em outros estados e que muitas pessoas de fora não
conhecem as empresas daqui. Com a palavra o senhor presidente
parabenizou a Condor pela iniciativa. Ninguém mais querendo se
manifestar, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade o
Projeto de Lei nº 112/2018. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº
113/18 – Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se
manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei seguirá para
discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão o
Projeto de Lei nº 114/18 – Executivo Municipal – Autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município.
Abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do
município. Com a palavra o vereador Fernando Mallon disse que o
projeto é para comprar um trator, mas que o desenvolvimento vai usar
parte do valor para pagar as despesas de um novo condomínio que será
criado. Questionou o que será feito com o velho condomínio que está
abandonado. Pedindo um aparte o vereador Marco disse que o
município está buscando recursos para fazer o PA e que o local usado
seria o condomínio, mas que por enquanto é apenas um projeto. Com a
palavra o senhor presidente comentou que tomou conhecimento desse
novo condomínio e que a ideia é interessante. Pedindo um aparte o
vereador Daguimar Nogueira disse que participou das tratativa para
aquele local ser destinado a isso. O imóvel ainda não está locado por
que faltam alguns documentos. Com a palavra o vereador Peti disse que
existe uma solicitação para dotação orçamentária e que é necessária
para o andamento para darmos os próximos passos. Ninguém mais
querendo se manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei
seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 047/18 – Marco Rodrigo Redlich –
Denomina Fabricio Otto servidão do município. Ninguém querendo se
manifestar o senhor presidente informou que o projeto de lei seguirá para
discussão e votação em uma próxima sessão. PALAVRA LIVRE.
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Primeiro vereador a fazer uso da palavra, senhor Marco Rodrigo
Redlich iniciou falando que no sábado foi inaugurada a pavimentação da
Rua Amandus Rudnick. Havia um recurso do FUNDAM 1 o qual
dependia de uma assinatura do governador e o qual não assinou antes
das eleições de 2016. Por esse motivo a obra foi feita em tempo recorde,
do contrário o recurso seria devolvido ao estado. Pedindo um aparte o
vereador Bogo cumprimentou a atual gestão pela obra e disse que a
mesma é importante por que atende cerca de 300 casas. Novamente
com a palavra o vereador Redlich agradeceu a empresa e também o
executivo por terem feito o serviço dentro do prazo. Próximo vereador,
senhor César Augusto de Godoy iniciou solicitando que seja colocado
em pauta o projeto que acrescente o dispositivo no código de obras do
município. Aquele que trata dos containers de metal, esse projeto deu
entrada a cinco meses, tempo suficiente para discutir um projeto dessa
natureza. Há uma cobrança sobre essas instalações e estamos com
esse aspecto travado. Em seguida comentou que será feita a entrega de
uma ambulância ao município pelo governo federal nos próximos dias.
Dando sequência comentou correm as tratativas para termos uma 4ª
vara em nosso município. Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo
Salomon iniciou registrando o falecimento do senhor Luiz Moreira. Em
seguida cumprimentou a secretaria de educação por ter iniciado e
seminário de atendentes educativos e cumprimentou a todos os recrutas
que iniciaram a carreira militar. Dando sequência comentou que o
vereador Godoy deveria ter usado a lei e trancado a pauta, aí o prefeito
ficava sem aumento. Existem dois projetos atrasados, o da ARIS e o
projeto dos containers. Pedindo um aparte o vereador Godoy disse que
trancar a pauta só prejudica o executivo e que não são esses dois
projetos. Nós estamos em uma sinuca de bico, se tranca não vota, se
não tranca, não vota também. Não precisamos chegar a esse extremo,
se tivéssemos trancado a pauta, poderíamos estar sem médicos e o livro
que o senhor editou talvez não pudesse ser distribuído. O senhor tomou
uma crítica a mesa como pessoal. Novamente com a palavra o vereador
Edimar Geraldo Salomon disse que não vai entrar em polemica por que
senão terá que levantar uns casos que o senhor Godoy não vai gostar.
Novamente com a palavra o vereador Godoy disse que o vereador
Edimar Geraldo Salomon tem o habito de fazer ameaças veladas. Se o
senhor tem algo para falar, que fale. Da próxima vez que o senhor
mencionar seu nome, também dirá algumas coisas a respeito do
vereador Edimar Geraldo Salomon. Disse também que não admite esse
tratamento e que está cobrando um direto do executivo. Novamente com
a palavra o vereador Edimar Geraldo Salomon comparou seus gastos
com diárias com as do vereador Godoy quando foi presidente. Com a
palavra o vereador Godoy disse que o presidente recebe verba de
representação e por isso não tem diárias. Complementou dizendo que
uso de diárias não é proibido. Com a palavra o vereador Edimar disse
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que o vereador Godoy gastou R$23 mil em diárias. Dando sequência o
vereador Edimar Geraldo Salomon pediu para que o executivo de uma
atenção no cemitério municipal, pois estão roubando as placas. Próximo
vereador, senhor Peter Alexandre Kneubuehler iniciou falando que a
APAE de São Bento do Sul ficou mais triste, faleceram os alunos Rubem
Smidth e o menino Wiliam Vinicius Sholze. Disse que foi um privilégio
conhece-los. Próximo vereador, senhor Daguimar Nogueira iniciou
falando a respeito dos problemas na Síria, tanta criança sendo
massacrada de maneira medíocre. Em seguida comentou que um dos
jovens que sofreu acidente dias atrás está melhorando. Finalizou
agradecendo a fundação cultural por ceder o espaço para o treinamento
do CVV, onde tiveram 39 inscritos na primeira fase e 27 na segunda
fase. No próximo sábado teremos capacitação em Rio Negrinho e todos
estão convidados a participarem. Próximo vereador, senhor Jaime
Pedro Ferreira de Lima iniciou registrando o falecimento do senhor
Rolando Frederico Koch, que foi por muitos anos garçom no Serra Alta
Hotel. Em seguida mostrou umas imagens de um acidente próximo a
APAE, complementou que dias atrás fez a solicitação para a instalação
de uma lombada no mesmo local. Dando sequência comentou a respeito
do aumento da violência. Esse fim de semana teve uma vítima
esfaqueada e que acabou falecendo. Frente esse aumento da violência
nos estamos vivendo um momento de hipocrisia. Estamos valorizando as
coisas erradas. No ano passado tivemos 134 policiais mortos no Rio de
Janeiro. Próximo vereador, senhor Jairson Sabino iniciou dizendo a
respeito de seu requerimento, se tudo está certo e tem explicação, não
há o que temer. Em seguida disse que recebeu reclamação de
servidores que fizeram plantão final de ano na educação infantil e que
até agora não receberam as horas trabalhadas. Comentou também a
respeito da precariedade que as nossas escolas se encontram, estão
caindo aos pedaços. A manutenção básica das escolas está sendo feita
com verbas da APP. Lamentou o fato do projeto “São Bento sempre
Limpa” ocorrer apenas uma vez por mês. Em seguida comentou a
respeito do anuncio das eleições do sindicato dos bancários. Próximo
vereador, senhor Fernando Mallon iniciou registrando o falecimento do
senhor Nilton Gomes de Abreu. Em seguida disse que recebeu notícia
que estão faltando professores nas escolas. Segundo a secretaria de
educação, muitos aprovados não conseguem tomar posso porque faltam
documentos. Dando sequência comentou a respeito das filas no posto de
saúde no Bairro Cruzeiro, lembrou o quanto o ex-vereador Marcio
Dreveck reclamava na gestão anterior, mas que agora a situação é ainda
pior. Ano passado o secretário disse que iria mudar a forma de
agendamento, mas a população não aceitou. Em seguida disse que viu
um vídeo do procurador do município que foi representar o prefeito em
Sorocaba para receber a ambulância e que ele não precisava fazer isso.
Por fim falou que houve um aumento bem grande e que nunca foi falado
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que havia uma TBO, nunca foi falado que em um lado iria diminuir e
aumentar em outro. Muitas vezes o que conta é justamente o que se
deixa de falar. Não havendo mais nada a se tratar o senhor presidente
agradeceu a presença e o trabalho dos senhores vereadores,
convocando-os para a reunião ordinária, que se realizará no dia 08 de
março e, encerrou esta, mandando que fosse lavrado a presente Ata.
Sala das Sessões, 05 de março de 2018.
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