“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

Ata da 9ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da
Câmara Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 08 de março de
2018. Aos oito 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 do Idoso, pelo Daguimar Nogueira. ATA: Discutida
e aprovada à ata da 8ª reunião ordinária deste segundo ano legislativo
da 18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício
075/2018 do Executivo Municipal, solicitando a prorrogação de prazo
para a resposta do Requerimento de Informação 071; Ofício 076, em
resposta ao Requerimento de Informação 072; Ofício 077, acusando o
recebimento de Requerimento de Informação e Indicações; Moção 072
do vereador Claudiomar Wotroba; Moções 073 e 074 do vereador Marco
Rodrigo Redlich; Requerimento 076 do vereador Marco Rodrigo Redlich,
solicitando licença de trinta dias para tratar de assuntos particulares, de
02 de abril a 01 de maio de 2018; Requerimento 077 dos vereadores
Marco Rodrigo Redlich, Peter Alexandre Kneubuehler, Jaime Pedro
Ferreira de Lima, César Augusto Accorsi de Godoy, Claudiomar Wotroba
e Daguimar Nogueira, propondo Sessão Solene em homenagem aos
sessenta anos de fundação do Rotary Club de São Bento do Sul, para o
dia 22 de junho de 2018; Requerimento 078 do vereador Edimar Geraldo
Salomon, propondo Tribuna Popular Livre para o dia 26 de março;
Indicações 1150 e 1151 do vereador Claudiomar Wotroba. Em discussão
única e votação o Requerimento nº 076/18 – Marco Rodrigo Redlich –
Solicitando licença de 30 dias para tratar de assuntos particulares. Com
a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que está solicitando
30 dias para tratar de assuntos particulares. Complementou que
pretender dar oportunidade para um suplente. Ninguém mais querendo
se manifestar, o requerimento foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Em discussão única e votação o Requerimento nº 077/18 –
Marco Rodrigo Redlich e outros – Solicitando a realização de Sessão
Solene em comemoração aos 60 anos de existência do Rotary Club São
Bento do Sul, a ser realizada no dia 22 de junho de 2018. Com a palavra
o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que o requerimento trata de
uma homenagem aos sessenta anos do Rotary Club São Bento do Sul.
Esse que é o primeiro Rotary da nossa cidade e que o mesmo trouxe
muitas conquistas. Parabenizou o senhor Dorival Dums que é o atual
presidente e informou que a partir de junho ele presidirá o Rotary Club
São Bento do Sul. Com a palavra o senhor presidente disse que conhece
o clube desde criança e que tem muitos amigos lá. Ninguém mais
querendo se manifestar, o requerimento foi colocado em votação e
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aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação 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 Projeto de Lei 113/18 foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação o Projeto
de Lei nº 114/18 – Executivo Municipal – Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ninguém
querendo se manifestar, o Projeto de Lei 114/18 foi colocado em votação
e aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação o Projeto
de Lei nº 047/18 – Marco Rodrigo Redlich – Denomina Fabricio Otto
servidão do município. Com a palavra o vereador Marco contou um
pouco da historio do Fabricio e que o mesmo era desde criança
frequentadora do grupo de escoteiros. Com a palavra o vereador Peter
Alexandre Kneubuehler disse que conhece a família e acompanhou todo
o histórico do homenageado e que o mesmo merece a homenagem.
Com a palavra o senhor presidente comentou que essa rua tem a opção
de um dia fazer ligação com outra rua. Ninguém mais querendo se
manifestar o Projeto de Lei 47/18 foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade. PALAVRA LIVRE; primeiro vereador a fazer uso da
palavra, senhor César Augusto Accorsi de Godoy iniciou disso que foi
buscar informações a respeito do IPTU levantadas na semana passada.
São Bento do Sul tem 41 mil carnes de IPTU, desses, 8 mil foram
revistos. Citou o exemplo de uma empresa que estava pagando R$8,700
e passou a pagar R$55 mil. Essa empresa estava cadastrada como uma
residência. Essa empresa não foi reclamar por que sabe que estava
errado. Citou o caso de uma residência de 330m² que estava marcada
como área de banhado. Em seguida comentou que a população foi
alertada para fazer o seu recadastramento na prefeitura, mesmo que
assim não fosse não cabe ao executivo bater de porta em porta dizendo
que está certo ou errado. Pode haver equívocos, mas tem muita gente
que sabe que está errado e mesmo assim reclama. Esses assuntos
foram tratados com uma representante do MP que teve ciência do que
aconteceu, nada foi tratado as escondidas. Pedindo um aparte o
vereador Mallon comentou que muitas vezes o contribuinte não sabe
como o seu imóvel está cadastrado e isso gera problema e que o setor
de tributos vai ter que analisar esses casos. Novamente com a palavra o
vereador Godoy comenta que dias atrás o vereador Mallon comentou
dizendo que o prefeito Magno Bollmann era ímprobo. Pedindo um
aparte o vereador Mallon disse que existem três atos de improbidade. O
prefeito Magno foi condenado por conta de atos previstos do art. 11 da
lei de improbidade. Novamente com a palavra o vereador Godoy
comentou disse que espera que o vereador Mallon consiga reverter a
sua condenação e que não considera ele como ímprobo e muito menos
o prefeito Magno. Próximo vereador, senhor Claudiomar Wotroba iniciou
lendo uma mensagem para todas as mulheres pela passagem do seu
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dia. Em seguida comentou que no dia 10 haverá vacinação no posto de
saúde central. Com a palavra o vereador Jaime comentou que irá se
ausentar e parabenizou as mulheres pelo seu dia. Próximo vereador,
senhor Fernando Mallon iniciou dizendo que ontem à tarde foi tomado de
surpresa. Disse que tomou conhecimento que houve uma decisão do
TCE aplicando uma condenação em razão de um pagamento indevido
ao um servidor público. Comentou que em 2015 informou que gostaria
de manifestar a sua defesa de forma oral. O julgamento ocorreu sem que
ele tivesse sido intimado para fazer a defesa lá. Não dado o direito de se
manifestar. Outra surpresa é que o Jornal A Gazeta publica sem entrar
em contato com ele para verificar se de fato era verdade. Essa
informação foi passada pela prefeitura. Pedindo um aparte o vereador
Godoy disse que não tem como saber se foi a prefeitura quem mandou
já que a informação está disponível no site do tribunal de contas.
Novamente com a palavra o vereador Mallon disse que o jornal não
entrou em contato com ele para saber a sua posição a respeito disso.
Em seguida disse que viu o vídeo do julgamento e que sua surpresa foi
de que todo este caso ocorre de um pedido de incorporação por um
funcionário que exerceu cargo de secretário em sua época. Tempos
depois, mudado a procuradoria jurídica recebeu o alerta dizendo que
estava errado. A diferença paga fosse paga a título de complemento de
remuneração. Outra surpresa foi que quando recebeu a notificação dizia
que teria o prazo de trinta dias para responder sob pena de multa. Eis
que agora vem a decisão pedindo o ressarcimento do dano. O MP no
tribunal de contas recomenda aplicação de multa, não de ressarcimento.
Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon iniciou
parabenizando as mulheres pelo seu dia. Em seguida comentou com
vereador Marco Rodrigo Redlich que tem um problema. Existe uma lei
que obriga todos os bancos a receberem as faturas de agua, luz,
telefone e outros. O que acontece é que muitos bancos não estão
aceitando. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que o
SAMAE faz um credenciamento de agências e bancos e não é ele quem
determina quem pode ou não pode. Próximo vereador, senhor Daguimar
Nogueira iniciou falando a respeito das situações que ocorreram com o
prefeito Magno e também com o vereador Mallon. Estamos em um
tempo de injustiças construídas em diversas maneiras. Em seguida disse
que infelizmente a morte de 146 mulheres nos faz recordar que o dia das
mulheres. Todas merecem a administração e reconhecimento. Em
seguida pediu para que o senhor presidente não deixei cair a sua
motivação com relação a proposta de ir para Florianópolis. Próximo
vereador, senhor Jairson Sabino iniciou cumprimentando as mulheres
pelo seu dia. Em seguida lamentou dizendo que tem pedido feito para
conversar com o diretor de RH da prefeitura, mas que não teve contato
com ele. Disse estar questionando horas extras que foram feitas final de
ano e que ainda não foram pagas. Em seguida pediu para que o DETRU
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reveja o estacionamento da Barão do Rio Branco para que usem um dos
lados como estacionamento. O comercio foi comprometido e que os
carros fortes estacionam onde querem e como querem. Em seguida
comentou a respeito de calçadas que estão cheias de buracos, mato e
lixo. Não vemos nenhuma atitude do governo. Pedindo um aparte o
vereador Godoy disse que gostava da lei em que a prefeitura dava a
mão de obra para construção das calçadas e concordou com as palavras
do vereador Sabino, onde diz que o executivo precisa fiscalizar.
Novamente com a palavra o vereador Sabino disse que não é aceitável
que a pessoa tenha um imóvel de R$300 mil e que não pode fazer uma
calçada. Sobre as arvores comentou que são uma tragédia anunciada.
Foram plantadas de maneira e local errado. Por fim registrou o
falecimento do senhor José Luís Fugiatto. Próximo vereador, senhor
Nivaldo Bogo iniciou dizendo que fez uma indicação a respeito do
vencimento da taxa do lixo, que vem sempre no dia 31 de janeiro. A
sugestão é que o vencimento seja na mesma data do vencimento da
água. Em seguida lamentou o falecimento do senhor José, que era seu
amigo. Dando sequência comentou a respeito do projeto da ARIS e da
AMUNESC e que os vereadores da oposição estão em uma sinuca de
bico. Existem sete taxas estipuladas no projeto e que duas estão sendo
usadas. A sugestão é para que essas outras taxas fossem retiradas do
projeto. Aprovando essas taxas, podem vir ocorrer de as mesmas serem
implantadas. Caso não aprovarmos esse projeto, podem ser suspensos
os recursos vindos do governo federal. Sobre a AMUNESC solicitou
informações do que foi feito no ano passado. Em seguida solicitou para
que sejam repintadas as faixas na Rua Barão do Rio Branco. Próximo
vereador, senhor Marco Rodrigo Redlich iniciou dizendo que recebeu
uma informação do diretor do PROCON dizendo que os bancos já foram
notificados. Em seguida comentou a respeito da sugestão do vereador
Bogo, disse que o SAMAE fará uma revisão da cobrança da taxa do lixo.
Em seguida comentou a respeito da condenação do vereador Mallon.
Citou o pronunciamento do dia 01 de fevereiro feito pelo vereador
Mallon, que considera como leviano, muitas pessoas podem não
concordar que o Magno seja o prefeito, mas a sua honestidade é
inquestionável. Assim como ele tem o direito de defesa o senhor Mallon
também tem. Na mesma data o vereador Mallon comentou que está
vencendo diversos processos abertos pelo PP, segundo o vereador
Marco, o PP não moveu nenhum processo contra o vereador Mallon.
Próximo vereador, senhor Peter Alexandre Kneubuehler iniciou
parabenizando as mulheres pelo seu dia. Em seguida que sempre teve
um bom relacionamento com o vereador Mallon e que a consideração
feita por ele acerca do prefeito Magno foi excessiva. Pedindo um aparte
o vereador Mallon agradeceu as palavras e que tem um grande respeito
pelo vereador Peti. Com relação à manifestação sobre o prefeito, disse
que o Magno foi condenado por improbidade. Aquilo foi um ato de
ST /st.
4

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”

desabafo contra alguém que o acusou de ímprobo por anos. Novamente
com a palavra o vereador Peti disse que entende as manifestações do
vereador Mallon, mas infelizmente uma coisa não anula outra. O fato é
que houve nas últimas semanas uma grande repercussão de dois
mandatários de São Bento do Sul. Em seguida o senhor presidente
comentou que essa semana precisou do secretário de saúde para
resolver a questão de uma pessoa que precisava de um atendimento
urgente. No outro dia o próprio secretário atendeu essa pessoa. São
gestos desse tipo que dignificam a pessoa. 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 15 de março as 17h00min e, encerrou esta, mandando
que fosse lavrado a presente Ata. Sala das Sessões, 08 de março de
2018.
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