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Ata da Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava
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, com início às 19h:00min
(dezenove horas), sob a Presidência do Vereador Adriano Klein, secretariado pela
vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a quarta sessão ordinária do exercício de
2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os visitantes, imprensa,
colegas vereadores, vereadora, 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, Jerônimo Kroetz, Irmí Rohr Schneiders, Mário Darci Ribeiro de
Freitas, Mário Heck, 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 4ª Sessão
Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 24 de fevereiro de 2020. Apresentou a pauta da sessão e deu início
ao PEQUENO EXPEDIENTE: apreciação da Ata nº 164/2020 da 3ª Sessão Ordinária
do ano de 2020. E ata de posse do vereador Jerônimo Kroetz Ata nº 165/2020.
Consultou o plenário para dispensar a leitura, uma vez que as atas foram divulgadas
no sítio da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Dispensada a leitura das
Atas, o presidente colocou-as em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o
presidente colocou em votação a Ata nº 164/2020 que foi aprovada por unanimidade
de votos. Na sequência, colocou em votação a Ata nº 165/2020 que também foi
aprovada por unanimidade. O presidente solicitou à secretária a leitura das
correspondências: Ofício GP nº 17/2020 encaminhando três Projetos de Lei para serem
apreciados pelo Legislativo; Ofício Circular 001/2020 da APRASC. Nas MATÉRIAS DO
DIA foram lidos os seguintes projetos de Lei: Projeto de Lei nº 004/2020 que
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE A CELEBRAR CONVÊNIO COM O
ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Projeto de Lei nº 005/2020 que “ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI Nº 0787 DE 21 DE MAIO DE 2001 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.” Projeto de Lei nº 006/2020 que “ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 1.401
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” O presidente
informou que estes Projetos de Lei, após receberem parecer jurídico, serão
encaminhados para às comissões permanentes para análise e emissão de Parecer.
Pediu à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura da Moção de
Apelo nº 01/2020 de sua autoria. Feita a leitura, o presidente anunciou que a Moção de
Apelo, após receber parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
estará apta para ser apreciada na próxima sessão. No GRANDE EXPEDIENTE, o
presidente chamou o vereador Fernando Ott para a Tribuna para fazer seu
pronunciamento. O vereador Fernando disse que estaria usando este espaço para se
manifestar em relação às respostas recebidas em relação à Moção de Apelo nº 06/2019
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-2de sua autoria. Destacou que esta moção também fora acatada e aprovada pelos
vereadores que participaram do Congresso de Vereadores em novembro de 2019. As
mensagens das respostas revelam que as autoridades estão cientes sobre a
importância para o desenvolvimento desta região, uma ponte sobre o Rio Uruguai,
interligando os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul no município de
Itapiranga. Fez a leitura da resposta do DENIT. Com base nesta mensagem, o vereador
acredita que é um longo caminho a ser percorrido para conquistar o feito. Disse que a
interligação das rodovias dos dois estados está planejada, mas que não há nenhum
estudo sobre a viabilidade técnica e projeto para a obra da ponte sobre o rio Uruguai.
Além disso, o DENIT ainda aguarda a federalização da Rodovia SC/163. Que enquanto
as rodovias são estaduais, elas são de responsabilidade dos governos estaduais. Disse
que observara no Jornal Correio do Povo, uma reportagem relatando que prefeitos de
municípios da região do Rio Grande do Sul que margeiam o rio e da AMEOSC,
estiveram reunidos em assembleia para discutir a questão do acesso. O vereador
apelou aos colegas para se engajarem nesta luta, porque percebe que o caminho é
longo, mas não se pode esmorecer. Aproveitou o momento para enaltecer o serviço
realizado nas estradas municipais, disse que estivera falando com um técnico agrícola
que percorre vários municípios para desenvolver seu trabalho e que este afirmara não
conhecer, na região, estradas melhores que estas deste município. Na continuidade, o
presidente chamou o vereador Sírio Assmann para ocupar o espaço na Tribuna. O
vereador Sírio disse que precisa discorrer um pouco sobre o plano deste governo, que
ele mesmo ajudara a divulgar, em época de campanha. Destacou algumas promessas
feitas que não estão sendo cumpridas: cemitério municipal, que até o momento não há
nenhuma organização, projeto, que indique ações neste sentido; destinação de uma
área de lazer aos jovens, que não há projeto e nem programação; construção do prédio
da APAE; revitalização do Riacho Jundiá, revisão do Plano Diretor. Mas o ponto forte
da campanha foi a promessa sobre o abastecimento da água no município. Que
percebe que este governo, neste sentido, só travou os serviços da CASAN. Que em
anos anteriores o município sempre foi parceiro da CASAN, principalmente com
serviços de máquinas, que agora até isto é negado. Que o atual prefeito em campanha
falava que seu amigo, o governador, viria a Iporã do Oeste para anunciar a obra. O
governador esteve em vários municípios da região, mas não viera para Iporã do Oeste.
Que o governo, quando usa os meios de comunicação, omite, a seu critério,
informações, mas informa o que lhe convém. Que em entrevista, na última semana,
anunciou emendas parlamenteares e citou o nome de pessoas a quem atribui a
conquista. No entanto, omite e não divulga outras que igualmente beneficiaram o
município e foram conquistas de outros vereadores, como, por exemplo, uma emenda
fruto de sua interferência. Que muitas conquistas de colegas vereadores não estão
sendo divulgadas pelo prefeito. Na sequência, foi chamado para a Tribuna o vereador
Mário Heck. Este também teceu comentários sobre emendas parlamentares
conquistadas e não divulgadas pelo prefeito municipal. Disse que o vereador não é
valorizado nesta gestão. Que quando se ouve o prefeito, as conquistas para o município
são sempre feitos seus, do seu governo ou integrantes da sua sigla partidária. Que ele
é apenas capaz de anunciar as conquistas dele e de seu partido. Que o prefeito não
teve a humildade para anunciar, ou mencionar emendas parlamentares de vereadores
que não são de seu partido. Citou várias emendas intermediadas por ele, como
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lutando por recursos, especialmente na área da saúde, encaminhando projetos. Citou
o projeto com vans acoplados com elevadores para o transporte de pacientes.
Lamentou que o prefeito em programa de rádio por duas ocasiões anunciara que o
município estaria sendo contemplado com emenda parlamentar do deputado Darci de
Matos e que fora o deputado Maurício Skurtlack que intermediara os recursos. Que ele,
vereador, tem em mãos o ofício do deputado Darci de Mattos, confirmando a destinação
de recursos ao município, resultantes da mediação sua, como vereador, e fez a leitura
do conteúdo do referido ofício. Disse que ele não poderá dar importância ao descaso
do prefeito municipal, por isso vai continuar trabalhando e buscando recursos que
beneficiam a população de Iporã do Oeste. Para a ORDEM DO DIA não havia pauta.
Na EXPLICAÇÃO PESSOAL não houve inscrição de vereador. Concluída a Pauta, o
presidente agradeceu a presença de todos e convidou para permanecerem no recinto
para acompanhar a Tribuna Popular, usada por representantes da APRASC, que
acontecerá na sequência. Convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária
que acontecerá no dia 02 de março, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa.
Determinou a lavratura da Ata, que depois de Lida, discutida, aprovada será assinada
pelos vereadores. Iporã do Oeste, Câmara de Vereadores, Sala das Sessões, em 24
de fevereiro de 2020.
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