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Ata nº 174/2020
Ata da nona 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 quatro dias do mês de maio, do ano de dois
mil e vinte, (04/05/2020), 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 vice-presidente, Vereador Mário Heck, e
secretariado pela vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a nona sessão ordinária
do exercício de 2020. O Senhor Vice-Presidente, Mário Heck, cumprimentou os colegas
vereadores, vereadora, funcionários da Casa. E antes de iniciar a sessão ordinária
manifestou que todos ainda estamos consternados com o falecimento do colega
vereador Lairton Hahn, ocorrido no dia 23 de abril. Fez um pequeno histórico do
vereador que segue na ata na íntegra. É nossa primeira sessão sem ele. Lairton tinha
47 anos. Nascido agricultor, atividade que exercia até sua morte. Era filho de Paulo e
Nelsi Hahn (em memória), era casado com Lovani Terezinha Reinehr Hahn e tinha um
filho de três anos, com quem residia na La. Monte Maria, interior do município. Lairton
Hahn, estava cumprindo com seu segundo mandato de Vereador, eleito com o segundo
maior número de votos nas eleições de outubro de 2016, totalizando 390 votos. Lairton
sempre foi muito atuante na sociedade em geral, mas principalmente em sua
comunidade. Já tinha sido por diversas vezes presidente da Sociedade de Monte Maria
e atualmente era presidente da comunidade. Também já atuou como Presidente do
Microbacias Lageado Macucozinho; Presidente da Associação dos Suinocultores de
Iporã do Oeste; membro da comissão organizadora da Faic e 1ª Festa das Etnias
realizada em 2010; membro do conselho da indústria e comércio e além disso, foi
suplente de Vereador na 6ª Legislatura. Na 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura, foi
presidente do Legislativo. É triste lembrar que na tarde do dia 23 de abril, ainda
estávamos juntos aqui numa sessão extraordinária e no final do dia recebemos essa
triste notícia de sua morte. Sei que tudo que dissermos não vai amenizar a perda do
nosso colega. Mas com certeza a imagem de Lairton, como pessoa batalhadora,
otimista e alegre, será eterna para nós. Vamos fazer um minuto de silêncio em
homenagem ao vereador Lairton Hahn que faleceu no dia 23 de abril. Na sequência
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(ausente), Darci José de Souza, Fernando Ott, Irmí Rohr
Schneiders, Noiri João Kosmann, Mário Darci Ribeiro de Freitas (ausente), Mário Heck
e Sérgio Antônio Suzin. O vice-presidente justificou a ausência do vereador Mario
Ribeiro de Freitas dizendo que este pertence ao grupo de risco para contrair a doença
contagiosa transmitida pelo vírus Covid-19 e ausência do vereador Adriano Klein por
realizar procedimento cirúrgico. Constatado a presença regimental, o vice-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 9ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão
Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 04 de maio
de 2020. Apresentou a pauta da sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE:
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Apreciação da ata nº 173/2020 da 3ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 23 de abril
de 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 uma a uma em discussão. Nenhum vereador
se manifestou e o presidente colocou em votação a Ata nº 172/2020, a Ata nº 173/2020
que foram aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida, o Vice-Presidente
solicitou a leitura das correspondências: Ofício GP nº 38/2020 encaminhando Projetos
de Lei para serem apreciados pela câmara; Ofício CMV nº 35/2020 encaminha moção
de pesar e solidariedade pelo falecimento do vereador Lairton Hahn, ocorrido dia 23 de
abril de 2020. Ofício SC nº 005/2020 encaminhando balancetes do mês de fevereiro de
2020 e relatório da despesa empenhada no mês, das unidades gestoras Prefeitura
Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. O vicepresidente disse que estas correspondências ficam à disposição dos vereadores na
Secretaria da Casa. Passando para as MATÉRIAS DO DIA, o Vice-presidente solicitou
a leitura do Projeto de Lei nº 010/2020 que “DISPOE SOBRE MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS A SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO
DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE PARA O ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID 19)”. Lido o Projeto de Lei, o presidente
solicitou a leitura do ofício GP nº 039/2020 que solicita a apreciação do Projeto de Lei
nº 010/2020 em Regime de Urgência. Após a leitura do ofício, o vice-presidente colocou
em discussão a solicitação de apreciação do projeto de lei nº 010/2020. Sem
comentário de vereador, o vice-presidente colocou em votação a solicitação de
apreciação em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 010/2020 em votação
nominal, que foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. O vice-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.
Na sequência, foi solicitada a leitura do Projeto de Lei nº 011/2020 que “AUTORIZA A
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE IDENTIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Ato contínuo, foi lido o Ofício GP nº 040/2020 que solicita a apreciação do Projeto de
Lei nº 011/2020 em Regime de Urgência. Após a leitura do ofício, o vice-presidente
colocou em discussão a solicitação de apreciação do projeto de lei nº 011/2020 em
regime de urgência. Sem comentário de vereador, o vice-presidente colocou em
votação a solicitação de apreciação em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº
011/2020 em votação nominal, sendo Vereadora Irmí Rohr Schneiders (Não), Noiri
Kosmann (Sim), Sérgio Suzin (Não), Darci de Souza (Não) e Fernando Ott (Sim). A
solicitação de apreciar o Projeto de Lei nº 011/2020 em Regime de Urgência foi
rejeitado por maioria de votos dos presentes, sendo a tramitação desse Projeto de Lei
na forma regimental. O vice-presidente, solicitou a leitura do Projeto de Resolução que
ALTERA OS ARTIGOS 1°, 2°, 117 E 185 DA RESOLUÇÃO N. 006/2009, QUE
INSTITUI O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPORÃ DO
OESTE/SC. Como foi solicitado pelos autores do Projeto de Resolução nº 01/2020 a
apreciação do mesmo em regime de urgência especial, o vice-presidente colocou a
solicitação em discussão, nenhum vereador se pronunciou, então colocou em votação
a solicitação, sendo votação nominal. Que foi aprovado por unanimidade de votos dos
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em Regime de Urgência Especial na ordem do dia desta sessão. Em seguida, Màrio
Heck solicitou a secretária Vereadora Irmi Rohr Schneiders, para que faça a leitura do
Decreto Legislativo nº 02/2020, que decreta a extinção do mandato do vereador Lairton
Hahn em razão do seu falecimento, sendo convocado o suplente de vereador Sírio
Assmann para assumir o cargo. Após, foi realizado a leitura do Despacho do Presidente
nº 001/2020, que rejeita o projeto de lei 005/2020 e determina o arquivamento. Em
seguida, a vereadora Irmí Rohr Schneider fez a leitura da Portaria nº 02/2020 que
institui turno único na Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste – SC, sendo
das 12:00 horas até as 18:00 horas, entrando em vigor dia 05/05/2020. O vicepresidente solicitou a leitura do Ofício GVMR n 001/2020 de autoria do vereador Mario
Ribeiro de Freitas, renunciando sua vaga na Comissão Permanente de Legislação,
Justiça e Redação Final. Com a Renúncia do Vereador Mario Darci Ribeiro de Freitas
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vice-presidente Mario Heck,
abriu inscrição para vaga aberta nessa comissão, tendo apenas o Vereador Fernando
Ott interesse em integrar na Comissão. Realizada votação nominal a candidatura do
vereador Fernando Ott para o cargo de vice-presidente da comissão de Legislatura,
Justiça e Redação Final, sendo eleito por unanimidade de votos. No GRANDE
EXPEDIENTE, não tem vereadores inscritos, seguindo para a ORDEM DO DIA,
realizado a apreciação do Projeto de Resolução nº 001/2020, onde o relator do projeto
vereador Noiri Kosmann se manifestou dizendo ser favorável para tramitação deste
projeto, pois é um projeto de resolução que altera um artigo do regimento interno da
Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, atendendo as necessidades imediatas em
virtude da pandemia do Coronavírus e não fere nenhuma regra constitucional esta
sendo apta para tramitação. Os vereadores Sergio Suzin e Fernando Ott, que compõem
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, também se mostraram favoráveis
a tramitação do projeto. Como o Parecer foi favorável a tramitação do projeto de
Resolução, o Vice-presidente Mario Heck colocou em única discussão o Projeto de
Resolução nº 01/2020, a vereadora Irmí solicitou a palavra dizendo que estamos
vivendo uma situação totalmente atípica, estamos falando de um determinado vírus que
ainda não conhecemos, não sabemos que forma ele age, se já esta presente entre nós
ou não, mas precisamos tomar essas medidas de prevenção se mostrando favorável,
e relatando da preocupação para saúde publica do município. Em seguida, Mario Heck
colocou em única votação o Projeto de Resolução nº 01/2020, com votação nominal
sendo aprovada por unanimidade. Com a aprovação deste Projeto de Resolução, será
feita a redação da Resolução, que após assinada pelo presidente, será publicado e
promulgada, e a mesma estará em vigor. Concluída a pauta, o vice-presidente
agradeceu a presença de todos. Convocou os Vereadores para a próxima Sessão
Ordinária que acontecerá no dia 11 de maio, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa
Legislativa. Deu por encerrada a sessão da qual foi escrita esta ata, que depois de lida,
discutida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes na sessão. Câmara
Municipal de Vereadores, sala das sessões, em 04 de maio de 2020.
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