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Ata nº 169/2020
Ata da Sétima Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina. Aos 16 dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte, (16/03/2020),
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 sétima 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 chamadaem ordem alfabética: Adriano Klein, Darci José de Souza,
Fernando Ott, Lairton Hahn, Irmí Rohr Schneiders, Noiri João Kosmann, Mário Darci
Ribeiro de Freitas, Mário Heck, Sérgio Antônio Suzin. 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 7ª Sessão
Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 16 de março de 2020. Apresentou a pauta da sessão e deu início
ao PEQUENO EXPEDIENTE: apreciação da Ata nº 168/2020 da 6ª Sessão Ordinária
do ano de 2020.Consultou o plenário para dispensar a leitura, uma vez que a ata foi
divulgada no sítio da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Dispensada a
leitura da Ata, o presidente colocou-a em discussão. Nenhum vereador se manifestou
e o presidente colocou em votação a Ata nº 168/2020 que foi aprovada por
unanimidade de votos. O Presidente solicitou a leitura das correspondências: Ofício GP
nº 22/2020 encaminhando Projetos de Lei para serem apreciados pela câmara; Ofício
GP nº 21/2020 solicitando Única votação para o Projeto de Lei Complementar nº
002/2020; Ato da Mesa Diretora nº 01/2020 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre
medidas para conter a disseminação do Vírus Covid-19. Após a leitura das
correspondências o presidente informou que o ato do Legislativo local, segue a mesma
linha adotada pelas assembleias legislativas e do Senado Federal em vista da
pandemia em curso. E que considera necessário tomar atitude em tempo. Nas
MATÉRIAS DO DIA, o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 007/2020 que
“CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
E AGENTES POLÍTICOS, NOS TERMOS DO INCISO X DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Lido o Projeto de Lei, o
presidente solicitou a leitura do ofício GP nº 023/2020 que solicita a apreciação do
Projeto de Lei nº 007/2020 em Regime de Urgência. Após a leitura do ofício, o
presidente colocou-o em discussão. Sem comentário de vereador, o presidente colocou
o requerimento para apreciar em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 007/2020
em votação nominal, que foi aprovado por unanimidade de votos. O presidente
anunciou que este Projeto de Lei, após receber parecer jurídico e parecer das
comissões permanentes, estará incluído na ordem do dia na próxima sessão ordinária.
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PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL
A
FIRMAR
TERMO
DE
FOMENTO/COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Ato contínuo, foi
lido o projeto de Lei do Legislativo nº 001/2020 que “CONCEDE REVISÃO GERAL
ANUAL AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER
LEGISLATIVO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.” O presidente disse que estes Projetos de Lei, após receberem
parecer jurídico, serão encaminhadas às Comissões Permanentes para análise e
emissão de parecer. Dando continuidade à pauta, o presidente solicitou a leitura do
Requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que solicita a
inclusão do Projeto de Lei Complementar nº 002/2020 em Regime de Urgência.
Colocado em discussão o Requerimento nenhum vereador se manifestou na palavra
livre e o presidente colocou o requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, que solicita a inclusão do Projeto de Lei Complementar nº 002/2020
em Regime de Urgência em votação nominal, que foi aprovado por todos. Na
continuidade dos trabalhos, o presidente pediu à secretária, Vereadora Irmí Rohr
Schneiders, para fazer a leitura do Requerimento da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final, que solicita a inclusão do Projeto de Lei nº 004/2020 em Regime de
Urgência. Feita a leitura, o presidente colocou-o em discussão. Na palavra livre, o
vereador Mário Ribeiro de Freitas defendeu a urgência na votação do Projeto. Disse
que para quem acompanha os trabalhos do Corpo de Bombeiros, sabe da necessidade
de estarem em dia com os equipamentos e pessoal à disposição para o trabalho. Que
a corporação está em dificuldade financeira e que veículos estão parados por falta de
manutenção e que é urgente o repasse para que a corporação possa prestar os
serviços com qualidade. A vereadora Irmí também usou o espaço para manifestar sua
indignação em relação ao encaminhamento dos Projetos de Lei, que estes devem ser
encaminhados ao legislativo com maior antecedência, para que o vereador tenha prazo
para analisar e proferir voto seguro. Colocado em votação nominal, o Requerimento da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a inclusão do Projeto
de Lei nº 004/2020 em Regime de Urgência foi aprovado por unanimidade de votos.
Assim, disse o presidente, o Projeto de Lei Complementar nº 002 e Projeto de Lei nº
004/2020, estarão na ordem do dia desta sessão em regime de urgência. Pediu à
Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura do Requerimento de Informação
nº 01/2020 de sua autoria. Após a leitura, foi posto em discussão o Requerimento de
Informação. Na palavra livre, o vereador Fernando disse concordar com o
requerimento, mas questiona o exposto na justificativa afirmando que a população
questiona a necessidade da colocação das lâmpadas de LED, pois acompanha esta
questão e recebe muitos elogios do feito e todos querem ser atendidos. Que há uma
manifestação de satisfação por parte da população. A vereadora Irmí concorda com o
colega, e disse que sua colocação não deve ser interpretada dessa forma, que também
percebe manifestações favoráveis. Mas necessita de respostas para suas perguntas a
fim de informar a população que a questiona. Colocado em votação, o Requerimento
de Informação nº 01/2020 foi aprovado por unanimidade. O presidente informou que
o Requerimento de Informação será encaminhado ao executivo. No GRANDE
EXPEDIENTE foi chamado o vereador Fernando para o uso da Tribuna. Fernando
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acompanhando a questão governamental percebe que vários decretos já foram
expedidos impondo medidas para conter a propagação e apela para que a população
adote realmente, na prática, os cuidados básicos para evitar ao máximo a
contaminação e relatou as principais atitudes para as quais se precisa voltar a atenção.
Parabenizou a Mesa Diretora pelo Ato nº 01/2020 que entrará em vigor nesta semana.
Parabenizou a Administração Municipal pelo crescimento econômico que vem
promovendo no município. Falou sobre o parque industrial e a estrada paralela à
rodovia que está sendo executado pela administração. Disse que a administração está
em sintonia com as exigências do DEINFRA. Rebaixar a estrada marginal, em relação
à rodovia, é uma orientação daquele órgão. E que a obra está sendo feita para desviar
a movimentação de máquinas agrícolas da rodovia. Em relação à estiagem que assola
a região, Fernando disse que técnicos da defesa civil promoveram um encontro e
emitiram uma nota orientativa aos municípios sobre questões e requisitos a serem
observadas e analisadas para decretar um estado de emergência, que a municipalidade
está atenta a este trabalho e que a realidade está sendo estudada e avaliada para
fundamentar um possível decreto de estado de emergência. Por fim, fez um apelo à
sociedade em geral para o racionamento da água. Na sequência foi chamado o
vereador Lairton Hahn para seu pronunciamento na Tribuna. O vereador Lairton falou
sobre seu afastamento da Câmara e parabenizou o colega, Jerônimo, que o substituiu,
pela atuação frente ao legislativo. Lairton disse que embora estivesse licenciado na
câmara, acompanhou os serviços da administração municipal e que falou com o
secretário do Departamento de Obras, que o colocou a par da situação de estiagem e
dos trabalhos que a municipalidade vem realizando para amenizar o problema. Relatou
que várias máquinas estão paradas, pois os serviços em algumas estradas municipais
não são possíveis de realizar, não há condições climáticas e nem do solo (leito da
estrada) principalmente os serviços de patrolamento, mas onde a administração está
realizando serviços de cascalhamento a patrola pode ser usada. Que o setor está
empenhado no transporte da água e na abertura de poços nas propriedades. Lamentou
que 80% (oitenta por cento) dos poços abertos não vingam, não há água. Que alguns
apelam para a perfuração de poços artesianos, mas esta deve ser a última alternativa,
que carece de licença ambiental, cuidados especiais e normas que devem ser
observadas. Alertou sobre as complicações nos poços abertos sem água, que não
podem ser abandonados e permanecer abertos para não haver infiltração e poluição
do lençol freático. Apresentou também os problemas com as águas comunitárias, que
com a estiagem fornecem menos água e além disso, pode não ser de boa qualidade.
Disse que um decreto de emergência poderia ajudar na busca de recursos e ajudar na
solução da falta de água. Passando para a ORDEM DO DIA, o presidente colocou em
única discussão o Projeto de Lei Complementar nº 002/2020 que “DISPÕE SOBRE
NÚMERO DE VAGAS E CARGA HORARIA EM CARGO QUE ESPECIFICA,
PREVISTOS NO ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 013/1997, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” O vereador Sérgio Suzin apresentou o parecer da sua
comissão que é favorável a tramitação. A vereadora Irmí observou que atualmente a
municipalidade tem uma contadora no quadro de pessoal, que recebe, com a
gratificação, mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e que o valor da gratificação
ultrapassa R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que é quase equivalente ao valor do salário
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contador e fornecer um serviço muito melhor e com qualidade sem impactar muito no
orçamento se desconsiderar as gratificações neste caso. Colocado em única votação
nominal o Projeto de Lei Complementar nº 002/2020 foi aprovado por todos os
vereadores. O presidente também proferiu voto por se tratar de Lei Complementar. Em
ato contínuo, foi colocado em única discussão o 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.” Nenhum vereador se manifestou na palavra livre. Em
única votação, o Projeto de Lei nº 004/2020, foi aprovado por unanimidade. O
presidente informou que a redação final desses Projetos de Lei, serão encaminhados
ao Poder Executivo para serem sancionados e, colocou em primeira discussão o
Projeto de Lei nº 006/2020 que “ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 1.401 DE 09 DE
DEZEMBRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Na palavra livre, a vereadora
Irmí disse que o Projeto de Lei visa apenas corrigir erro de redação na nomenclatura
de rua. Colocado em primeira votação, o Projeto de Lei nº 006/2020 foi aprovado por
unanimidade. Para a explicação pessoal, o presidente chamou para a Tribuna o
vereador Noiri Kosmann que discorreu sobre as festividades sociais do último final de
semana. Parabenizou as organizações das sociedades promotoras e disse que as
comunidades precisam desses recursos para se manter. Que num caso de decretar
estado de emergência as festividades programadas também precisam ser canceladas,
por isso é interessante avaliar muito bem a situação antes de tomar qualquer decisão.
Concluída a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, reforçou o conteúdo
da nota expedida pela Mesa Diretora, esclarecendo que nas próximas sessões não
poderá haver público assistente, por prevenção à disseminação do vírus. Convocou os
Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 23 de março,
segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Determinou a lavratura desta ata,
que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos vereadores. Câmara
Municipal de Vereadores, sala das sessões, em 16 de março de 2020.
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