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-1Ata nº 203/2020
Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da
Oitava Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado
de Santa Catarina. Exercício de 2020. Aos nove dias do mês de novembro, do ano
de dois mil e vinte, (09/11/2020), nas dependências da Sede do Poder Legislativo,
situado à Rua Boa Vista, nº 309, Centro, Município de Iporã do Oeste – SC, com início
às 19h:00min (dezenove horas), presidida pelo Vereador Adriano Klein, e secretariado
pela vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a trigésima segunda sessão ordinária
do exercício de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os colegas
vereadores, vereadora e funcionários da Casa. Solicitou à secretária, vereadora Irmí
Rohr Schneiders, para fazer a chamada dos vereadores para fins de verificação de
“quórum”. A secretária fez a chamada na seguinte ordem: Adriano Klein, Darci José de
Souza, Fernando Ott, Irmí Rohr Schneiders, Mário Darci Ribeiro de Freitas, Mário Heck,
Noiri João Kosmann, Sérgio Antônio Suzin e Sírio Assmann. Constatado a presença
regimental, o presidente deu início à sessão dizendo: “Sob a proteção de Deus e, em
nome do povo de IPORÃ DO OESTE, iniciamos os nossos trabalhos”, da 32ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 09 de novembro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 202/2020 da 31ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de novembro de 2020. O Presidente consultou o
plenário para dispensar a leitura da Ata, uma vez que esta foi divulgada no sítio da
Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Dispensada a leitura, o Presidente
colocou a Ata em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o Presidente colocou
em votação a Ata nº 202/2020, que foi aprovada por unanimidade de votos. Na
sequência, foi solicitada a leitura das correspondências: Ofício GP nº 125/2020
encaminhando Projeto de Lei para apreciação; Ofício GP 126/2020 encaminhando dois
projetos de lei para serem apreciados pela Câmara; Decreto nº 206 de 04 de novembro
de 2020, proibindo o desperdício de água no município de Iporã do Oeste. Passando
para as MATÉRIAS DO DIA o Presidente explicou que dera entrada o Projeto de Lei nº
025/2020 que “DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, QUE ESTIMA
A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE
IPORÃ DO OESTE – SC PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Consultou o Plenário a possibilidade de dispensar a leitura do
Projeto de Lei. Todos concordaram. Assim, o Presidente solicitou à secretária para
efetuar a leitura da EMENTA e da JUSTIFICATIVA do Projeto de Lei. Feita a leitura, o
presidente informou que este Projeto de Lei será encaminhado à comissão de Finanças
e Orçamentos, para análise e emissão de parecer. Em seguida, foi feita a leitura do
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-2Projeto de Lei Complementar nº 006/2020 que “DISPÕE SOBRE ESCOLARIDADE
MÍNIMA PARA CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE NOMEAÇÃO”. O Presidente
disse que também este Projeto de Lei Complementar será encaminhado às comissões
permanentes, para análise e emissão de parecer. Na continuidade dos trabalhos, o
presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 026/2020 que “AUTORIZA AUXÍLIO
FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”.
E, em ato contínuo, foi lido o Ofício GP nº 0127/2020, que solicita a tramitação do
Projeto de Lei nº 026/2020 em Regime de Urgência Especial. Após a leitura deste, o
presidente colocou em discussão a solicitação de tramitação do Projeto de Lei nº
026/2020 em Regime de Urgência Especial. Na palavra livre, o vereador Fernando
defendeu a urgência dizendo que todos estão cientes da falta de água na região. Disse
que a Comunidade de Taipa Alta tem poço artesiano, mas precisa investir em
equipamentos para dar vazão à água. Que esteve na garagem da prefeitura e constatou
que a maior dificuldade da falta de água é justamente naquela região de Taipa Alta e
Linha Quilombo. O vereador Mário Ribeiro de Freitas disse que a falta de água é crucial,
mas entende que investimentos públicos neste setor devem ser constantes, que nestes
últimos anos poucos foram os investimentos destinados para este fim. Que o
fornecimento de água depende de uma ação continuada e não só em períodos de
estiagem. O vereador Noiri disse ser favorável ao regime de urgência especial porque
todos sabem quanto custa um copo de água, que ele é testemunha do sofrimento
causado pela falta de água, pois sua residência está sem água há vários dias. O
vereador Mário Heck ao se pronunciar, disse que tem conhecimento da falta de água
no município inteiro e que também conhece o sistema da água comunitária de Linha
Taipa Alta, que com investimentos em equipamentos aquele poço pode amenizar o
problema daquela comunidade, mas são necessárias alternativas urgentes em todo o
município. A vereadora Irmí disse conhecer a realidade da Linha Taipa e Quilombo,
mas que são necessárias buscar alternativas para amenizar o impacto negativo em
todo o território do município e questiona se há recursos para auxiliar outras
comunidades e cidade. O vereador Darci parabenizou o prefeito municipal pelo projeto
de lei, pois sabe que esta é uma reivindicação antiga e importante daquela comunidade
e disse ser necessário investir em outros sistemas de águas comunitárias instalados
em diversas comunidades. Sem mais comentários, o presidente colocou em votação
nominal a solicitação da tramitação do Projeto de Lei nº 026/2020 em Regime Urgência
Especial, que foi aprovada por unanimidade de votos. Assim, disse o presidente, o
Projeto de Lei, após receber parecer das comissões permanentes, estará incluído na
ordem do dia. Ato contínuo, foi feita a leitura da Moção de Apelo nº 09/2020 de Autoria
do vereador Mário Heck. Que APELA, à presidenta da Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento (CASAN), Senhora Roberta Maas dos Anjos, à excelentíssima
governadora do estado de Santa Catarina, senhora Daniela Cristina Reinehr, para
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caminhão cisterna para coletar água em rios com disponibilidade, localizados
nesta região e realizar o transporte até a estação de tratamento, ETA na
Comunidade de Linha Pirapó. Foi lido também o Requerimento, que solicita a
tramitação da Moção de Apelo nº 09/2020 em Regime de Urgência Especial. Posto em
discussão, o vereador Mário Heck solicitou o apoio dos colegas vereadores para
aprovarem a moção, e também o requerimento que, segundo o vereador, é urgente e
o município precisa ser socorrido. O vereador Noiri disse que a apelação é válida e
urgente. Que a situação em que se encontram as famílias e pessoas que dependem da
água da CASAN é muito difícil e que a intervenção não pode esperar. O vereador Darci
defendeu que que esta ação é realmente urgente e parabenizou o colega pela iniciativa.
Disse que o caminhão-pipa pode buscar água no rio macaco e transportar até o
reservatório na estação de tratamento da CASAN. O vereador Sérgio Suzin disse que
a situação realmente sugere urgência e as ações para amenizar os problemas
causados pela seca não podem esperar. Colocado em votação nominal o
Requerimento que solicita a tramitação da Moção de Apelo nº 09/2020 em Regime de
Urgência Especial, foi aprovado por unanimidade de votos. Dessa forma, disse o
presidente, a Moção de Apelo está incluída na ordem do dia desta sessão. Em
sequência foi lida a Indicação nº 06/2020 de autoria do vereador Darci José de Souza.
Na palavra livre o vereador Darci disse que a mensagem justificativa que acompanha
a indicação está bem clara e expõe a realidade e consequente necessidade. Que os
agricultores estão passando por uma situação muito delicada, primeiro pela falta da
produção de pastagem e agora pela falta de água para os animais. O vereador
Fernando disse que a indicação é válida. Mas que se deve levar em conta o dispêndio
que a municipalidade tem pelo transporte de água, que os recursos do município são
limitados. O vereador Mário Heck se manifestou favorável à indicação, que o agricultor
sofre duplamente, que investiu no plantio e que não irá colher, e agora falta água para
os animais e, em muitos casos, para consumo humano. Entende que o setor da
agricultura deve ser socorrido e que o público deve auxiliar a principal economia do
município. A vereadora Irmí disse que se deve compreender que o sofrimento é intenso,
existe um acúmulo de problemas a serem enfrentados: Surgiu a pandemia, perda de
pastagem e produção e agora falta a água. Que fornecer o transporte de água significa
um alento, um incentivo para o produtor rural continuar na propriedade. O presidente,
Adriano, disse que a indicação é válida, que esta estiagem expõe todos numa situação
muito difícil e que tem certeza que está longe para terminar, que não há previsão de
chuva suficiente para resolver a questão da falta de água. Disse que acredita que o
prefeito municipal irá olhar com carinho e atenção para esta sugestão. Por fim, disse
que a indicação está acatada e será encaminhada ao executivo municipal. Para o
GRANDE EXPEDIENTE não houve inscrições. Passando para a ORDEM DO DIA, o
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (Sérgio A. Suzin, Noiri João Kosmann
e Fernando Ott), Comissão de Finanças e Orçamentos (Mário Heck, Sérgio A. Suzin e
Irmí Rohr Schneiders), possam se reunir para analisar o Projeto de Lei nº 026 e a Moção
de Apelo nº 09/2020 que estão para apreciação em regime de urgência especial.
Decorrido o prazo de dez minutos, todos os vereadores voltaram para a sala das
sessões onde se deu prosseguimento à sessão. O presidente solicitou para que um
membro de cada comissão se pronunciasse em relação ao parecer do Projeto de Lei
nº 026/2020. O vereador Fernando Ott em nome da comissão de Legislação Justiça e
Redação Final disse que o parecer é favorável e que o Projeto de Lei 026/2020 está
apto para tramitar. A vereadora Irmi, em nome da comissão de Finanças e Orçamentos,
disse que o entendimento de sua comissão é de que não há nenhum impedimento para
que este projeto seja apreciado pelo plenário nesta sessão. Assim sendo, disse o
Presidente, coloco em única discussão o Projeto de Lei nº 026/2020 que “AUTORIZA
AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Nenhum vereador se manifestou na palavra livre. O Presidente
colocou em única votação o Projeto de Lei nº 026/2020, que foi aprovado por
unanimidade de votos. Após a votação, o Presidente informou que a Redação Final
deste Projeto de Lei será encaminhada ao executivo para ser sancionada. Na
continuidade dos trabalhos, o presidente solicitou para algum membro da comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, se pronunciar em relação ao parecer da Moção
de Apelo nº 09. Novamente o vereador Fernando se manifestou e disse que a comissão
aprovou o parecer do relator que é favorável à tramitação. Assim sendo, o Presidente
colocou em única discussão a Moção de Apelo nº 09/2020 que APELA, à presidenta
da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), Senhora Roberta Maas
dos Anjos, à excelentíssima governadora do estado de Santa Catarina, senhora
Daniela Reinehr, para que disponibilizem à CASAN, agência de Iporã do Oeste,
um caminhão-pipa ou caminhão cisterna para coletar água em rios com
disponibilidade, localizados nesta região e realizar o transporte até a estação de
tratamento, ETA na Comunidade de Linha Pirapó. Na palavra livre, o vereador Mário
Heck, autor da moção, disse que fez esta moção porque entende que é urgente que a
companhia tome providências. Que no momento, transportar água com um caminhãopipa até a estação de tratamento é, talvez, a única alternativa para amenizar o problema
do abastecimento de água na cidade. Mas, disse saber perfeitamente que se deve
pensar e planejar o futuro deste município e que se deve investir e resolver estes
problemas a longo prazo. Disse que foi visitar a agência de Iporã do Oeste e que viu
um cenário desolador, que os funcionários estão no limite de suas forças físicas e não
conseguem dar conta da falta de água, que os viu abatidos e muito preocupados. O
vereador Fernando disse que é necessário refrescar a memória, que este governo se
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-5empenhou muito na solução deste problema junto a CASAN. Disse que o problema
está em quem assinou o contrato, por trinta anos, sem exigir melhorias. Por outro lado,
lamenta o uso irregular da água, lavando calçadas e outras ações que não são
essenciais neste momento de escassez. Disse que a sugestão do colega pode resolver
o problema no momento, mas a longo prazo não resolve. A vereadora Irmí, disse que
sim, que a falta de água no momento é o grande problema e que são necessárias
medidas alternativas a curto prazo. Cobrou o colega Fernando e disse que o colega
sabe muito bem o que foi prometido por este governo que está à frente da administração
do município e que agora procura outros culpados fora da administração municipal. O
vereador Sírio disse que lembra muito bem a promessa feita pelo atual governo,
prometendo que em três meses resolveria o problema, que o então candidato dizia que
era amigo pessoal do governador Pinho Moreira que este viria a Iporã do Oeste,
especialmente com o propósito de conhecer e resolver o problema da falta de água. O
governador, amigo pessoal do prefeito, visitou vários municípios da região, mas não
veio a Iporã do Oeste. Mas segundo o vereador Sírio, tem outra situação pendente, se
referindo a um poço artesiano, com grande vazão de água na propriedade de Arnaldo
Butzge que poderia ser usada pela CASAN, mas por problemas na bomba de água que
foi danificada a CASAN não consegue usar a água na distribuição, o que poderia
resolver em partes o problema. O Presidente também se manifestou e disse que muito
se fez para resolver a dificuldade no fornecimento de água e mencionou idas a
Florianópolis, encaminhamento de ofícios cobrando investimentos e soluções, mas
entende que a solução desse problema não está somente no campo político, que todos
são responsáveis e devem se comprometer com a situação. Colocada em única
votação, a Moção de Apelo nº 09/2020 foi aprovada por todos os vereadores. O
presidente anunciou que a Moção de Apelo, será encaminhada às autoridades
mencionadas. Para a EXPLICAÇÃO PESSOAL não houve inscrição e o presidente
chamou para a Tribuna o prefeito em exercício, Sr. Alexandre Engel Ruscheinsky para
seu pronunciamento. O prefeito em exercício, após os cumprimentos iniciais,
agradeceu aos vereadores pela parceria e trabalho realizado desde que assumira a
prefeitura. Disse que as obras de pavimentação já começaram e estão andando. Falou
sobre a reformulação do Plano Diretor, agradeceu sobretudo, o advogado da Câmara
que se empenhou nos estudos e apresentou várias propostas que melhoram o plano.
Agradeceu também aos vereadores por aprovarem o Projeto de Lei nº 026/2020 e disse
que a associação da Água Comunitária de Taipa Alta já possui rede de distribuição e
os novos equipamentos que poderão ser adquiridos ajudarão para minimizar os
problemas. Disse que os servidores da garagem estão se empenhando para conseguir
atender a demanda provocada pela falta de água. Que a questão da falta de água no
interior do município também é culpa das empresas integradoras que exigem cada vez
maior produção e excluem quem não acompanha o planejamento da empresa, sem se
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-6preocupar com as questões hídricas. Quando surge o problema da falta de água,
assistem dos escritórios a situação, sem manifestações. A vereadora Irmi falou sobre
a questão da associação da Linha Jacutinga, que também tem poço, rede de
distribuição, mas tem problemas com a falta de água. Solicitou ao prefeito uma equipe
de estudos para avaliar a situação. O prefeito falou que a municipalidade não tem à
disposição estes profissionais. Que a própria associação deve se organizar e
apresentar o plano de trabalho para que a prefeitura possa agir. Por fim, o prefeito falou
sobre o Projeto de Lei que impõe escolaridade mínima para contratar cargos
comissionados na prefeitura. Que no passado as pessoas não tinham oportunidade
para estudar e se aperfeiçoar, se admitia cargos comissionados sem escolaridade
maior, mas que esta realidade está mudada, que agora há cursos disponíveis na região
e também à distância, que as pessoas têm oportunidades que antes não tiveram. Que
este era um desejo antigo seu, para melhorar a gestão na Administração Pública. Que
só entrou com este projeto de lei neste momento por causa da campanha eleitoral para
não ser objeto de polemização. Agradeceu o espaço cedido e encerrou seu
pronunciamento. O Presidente agradeceu ao prefeito e deu por encerrada esta sessão.
Convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 16
de novembro, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Determinou a
lavratura desta ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos
vereadores presentes. Câmara de Vereadores, Sala das Sessões, em 09 de novembro
de 2020.
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