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Ata da Primeira Tribuna Popular da 4a Sessão Legislativa, da 8a Legislatura da
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina.
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte , (24/02/2020),
nas dependências da Sede do Poder Legislativo, situado à Rua Boa Vista, nº 309,
Centro, Município de Iporã do Oeste – SC, logo após a Sessão Ordinária, sob a
Presidência do Vereador Adriano Klein, nos termos do artigo nº 428 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Iporã do Oeste e em
concordância com a Resolução nº 007/2009 foi instalada a Primeira Tribuna Popular do
ano de 2020. O presidente cumprimentou os vereadores, vereadora e demais
presentes. Anunciou o início da TRIBUNA POPULAR, tendo como inscrito a APRASC
– Associação dos Praças do Estado de Santa Catarina. Convidou o representante da
APRASC, Sr. Milton Wolf, para falar sobre o tema inscrito. Disse aos vereadores que
podem solicitar a palavra para perguntas ou outras manifestações ligadas ao tema, mas
não podendo se exceder a mais de três minutos. E passou a palavra ao Senhor Milton
Wolf. Este, após cumprimentar todos, relatou um pouco sobre a história da Associação
que representa. Disse que a associação foi criada em pleno dia do soldado, após a
classe enfrentar uma situação lamentável em relação aos seus salários e condições de
trabalho. Falou da sede, da direção e que a APRASC é a maior associação de classe
do Brasil. Que a APRASC representa as praças que trabalham na segurança pública
de Santa Catarina e explicou como a associação se organiza e se mantém. Depois
falou sobre a atual situação vivida pelos praças catarinenses, das limitações
profissionais e das diferenças que existem entre a questão militar e civil quanto a
organização de classe. Abordou a atual situação e disse que desde o ano de 2014 não
houve reposição das perdas em relação a inflação nos salários dos praças, que também
não houve aumento salarial. Que a classe não está pedindo aumento salarial, apenas
reivindicam a reposição dos índices inflacionários. Que as reivindicações que estão em
pauta são para todos os servidores da segurança pública. Disse que nos últimos anos,
houve investimento na estrutura física das corporações, com implantação de tecnologia
avançada, o que considera muito bom e é grato. Que houve a chamada de alguns
efetivos, embora ainda faltem. Falou sobre a proposta do governo em repor 12,5%
(doze e meio por cento) da defasagem, parceladamente. Mas a associação entende
que esta proposta não é compatível com a situação vivida pelos praças, que já
acumulam uma perda inflacionária em seus salários na ordem de 37% (trinta e sete por
cento). Solicitou o apoio do Legislativo diante da causa explicitada. Agradeceu a
proposição do vereador Adriano Klein e pediu para que todos os vereadores apoiem a
moção. Disse que a categoria quer trabalhar, mas não descarta uma reação dos praças,
caso suas reivindicações não forem atendidas. Destacou que a atuação e as iniciativas,
E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
-2se forem necessárias, serão realizadas dentro daquilo que é permitido por lei, que a
reação deverá ser estritamente legal. Concluída a exposição, Milton se colocou à
disposição para sanar dúvidas e responder a perguntas. A vereadora Irmí enalteceu o
trabalho que os praças de Iporã do Oeste estão realizando e ressaltou o quanto isto é
importante para a segurança da população. Ninguém mais a se manifestar, o presidente
agradeceu ao senhor Milton Wolf pelos esclarecimentos, aos vereadores e todos os
presentes nesta Tribuna Popular. Deu por encerrados os trabalhos da noite
determinando a lavratura desta ata. Iporã do Oeste, Câmara de Vereadores, Sala das
Sessões, em 24 de fevereiro de 2020.

______________________
Adriano Klein
Presidente

______________________
Irmí Rohr Schneiders
1º Secretária

___________________
Darci José de Souza
Vereador

______________________
Mário Heck
Vice-presidente

_______________________
Sírio Assmann
2º Secretário

_____________________
Fernando Ott
Vereador

__________________________
Mário D. Ribeiro de Freitas
Vereador

____________________
Jerônimo Kroetz
Vereador

_______________________
Sérgio Antônio Suzin
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

