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Ata nº 175/2020
Ata da décima 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 onze dias do mês de maio, do ano de dois mil
e vinte, (11/05/2020), 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 presidente, Vereador Adriano Klein, e secretariado
pela vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a décima sessão ordinária do
exercício de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os colegas
vereadores, vereadora, funcionários da Casa. E antes de iniciar a sessão ordinária
informou que em conformidade com o Decreto Legislativo nº 002/2020, foi extinto o
mandato do vereador Lairton Hahn em razão de seu falecimento e foi convocado o 1º
suplente da coligação “Compromisso Com o Povo” (MDB/PSDB/PR), vereador Sírio
Assmann. Que é a terceira vez que o Vereador Sírio assume uma vaga no poder
legislativa nesta Legislatura, agora como titular da vaga. Desejou ao vereador Sírio
Assmann um ótimo trabalho, e que o mesmo desempenhe bem essa função, para que
faça jus a vaga deixada pelo vereador Lairton Hahn (em memória), o qual foi sempre
uma pessoa batalhadora e otimista, um homem de palavra e compromissada. Como
vereador foi sempre muito atuante e defensor das causas em favor da população de
Iporã do Oeste e sempre fiel ao seu partido. O presidente, vereador Adriano Klein
também se manifestou publicamente em pesar ao falecimento do vereador Lairton
Hahn, independente da sigla partidária, todos foram eleitos para representar a
população, se solidarizou com a situação do falecimento do vereador. Aproveitou o
momento e desejou ao Vereador Sírio bom uso da posição que acaba de adquirir, como
titular de vereador e que defenda o povo de Iporã do Oeste. 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, 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 10ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Vereadores, do dia 11 de maio de 2020. Apresentou a pauta da
sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE: Apreciação da Ata nº 174/2020 da
9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 04 de maio. 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 174/2020 que foi
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correspondências: Ofício nº 16/2020 da Câmara de Vereadores de Formosa do Sul,
manifestando sentimentos de pêsames e solidariedade pelo falecimento do vereador
Lairton Hahn; ofício nº GDAS 0118/2020 do gabinete do deputado Altair Silva,
informando a solicitação feita a empresas de telefonia para a expansão da telefonia
móvel celular a diversas comunidades do município de Iporã do Oeste e Mondaí.
Ofícios nº 0133 e 0134/20 da Assembleia Legislativa, manifestando recebimento das
Moções de Apelo nº 01 e 02/2020. O presidente informou que as correspondências
ficarão à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Passando para as
MATÉRIAS DO DIA, o presidente solicitou a leitura do Projeto de Resolução nº
002/2020 que INSTITUI PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÕES
ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, NA MODALIDADE REMOTA, NO ÂMBITO DA
CÂMARA DE VEREADORES DE IPORÃ DO OESTE/SC, COMO SOLUÇÃO A SER
UTILIZADA DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA À
PANDEMIA DO COVID-19 E ASSEMELHADOS. Lido o Projeto de Resolução, o
presidente anunciou que esse Projeto de Resolução, após receber parecer jurídico será
encaminhado para a Comissão de Legislação, justiça e Redação Final, para análise e
emissão de parecer. Solicitou a leitura das Moções de Apelo nº 05 e 06/2020 de autoria
do vereador Fernando Ott. Feito a leitura, o presidente informou que essas Moções de
Apelo, deverão ser analisadas pela comissão de Legislação Justiça e Redação final,
durante essa semana e serão apreciadas na próxima sessão ordinária. Na sequência
solicitou a leitura da Indicação nº 01/2020, de autoria do vereador Fernando Ott, que
indica ao Poder Executivo Municipal de Iporã do Oeste, para que através do setor
responsável, tome providências para prorrogar o prazo de vigência dos contratos dos
transportadores escolares. Feito a leitura da indicação, colocou-a em discussão. O
Vereador Fernando se manifestou dizendo que a mensagem justificativa da indicação
é bem esclarecedora, e todos sabem da dificuldade que estamos enfrentando, tanto os
transportadores, como todas as outras empresas. Esta indicação vem em conformidade
com as outras duas moções que foram lidas anteriormente, justamente na questão das
taxas e impostos a nível estadual e nacional que são pagas, por esse motivo foi
realizada uma indicação a nível municipal, uma moção a nível estadual e outra moção
a nível nacional, mas todas elas com o mesmo intuito. Solicitou a colaboração dos
colegas que aprovem esta indicação, pede também ao prefeito e secretario, não
necessariamente neste momento, mas também para o próximo prefeito, sobre a
preocupação com os transportadores, que seja prorrogado por mais um ano o contrato
de transporte. Sabemos que pode ter transportadores e empresários que não queiram
mais renovar este contrato, mas para aqueles que dependem e sobrevivem disso, que
também possam ter esse auxílio do nosso município. A vereadora Irmi parabenizou o
colega vereador Fernando pela indicação e concorda que os transportadores de
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vários no nosso município que dependem exclusivamente desta renda, sabemos que
tem pessoas que fazem esse transporte mas tem outra fonte de renda, temos
conhecimento de varias pessoas que fizeram este investimento, compraram e tem
parcelas pendentes, todas as taxas também devem ser pagas. Podemos estudar uma
forma de auxiliar esta categoria, esse grupo de pessoas. Não sabemos se prorrogar o
período do contrato é a melhor solução, mas é um bom momento de discutir e ver de
que forma podemos auxiliar essas pessoas, como também, vão surgir outras categorias
que vão estar precisando, categorias que ainda não estão mapeadas, que não estamos
cientes de algumas situações. Mas esse coronavirus é um problema muito incerto, não
sabemos o dia de amanhã, não sabemos quando vai parar, se ainda vamos ser
atingidos, esperamos que a doença realmente não venha ao município, não tirando
vidas de nossas pessoas. Mas é a hora de dar as mãos e ver quem está precisando, e
realmente analisar cada centavo que está sendo gasto, e para que fim. O vereador Noiri
parabenizou o vereador Fernando pela atitude, relatou que também foi procurado por
esses guerreiros, que levam nossos alunos, filhos dos nossos produtores. Sobre
indicação, se tiver um meio de o prefeito ajudar financeiramente essas pessoas.
Prorrogar não vai adiantar, se essa pandemia se estender até final do ano, essas
pessoas estarão todos “quebrados”, deveria ter um meio de realizar um financiamento
para estes motoristas, donos de empresas, para conseguir se manter ate final de ano.
Realizar um financiamento, e a prefeitura arcar com os juros, com um prazo maior de
pagamento do capital. Temos que achar um meio para essas pessoas se manter, não
adianta prorrogar o prazo de trabalho se eles não vão ter trabalho, eles não estão
recebendo nada. Finalizou dizendo que a indicação é muito valida, podendo
acrescentar alguns pontos. O vereador Mário Heck disse não saber se essa
prorrogação do contrato é o mais viável para o momento. Disse que a primeira
preocupação é de auxiliar estas pessoas, estudar um meio de ajudar, em um
financiamento, porque essas pessoas, são uma classe muito afetada. Tanto
transportadores de nossos alunos, como as empresas de turismo, parou tudo.
Realmente estamos numa situação bem difícil, porque daqui pra frente vamos ter mais
classes que vão solicitar ajuda. Muitas pessoas se programaram nos financiamentos,
e esses financiamentos deveriam congelar também, o governo federal deveria tomar
medidas de auxiliar essas classes que hoje estão com dificuldades. Essas pessoas
continuam pagando impostos e não estão recebendo uma renda, estamos bem
preocupados com essas situações. Disse que Iporã do Oeste não está sentindo tanto
os efeitos da pandemia por ser uma cidade pequena, mas nas cidades maiores há
muitas classes, pessoas ambulantes, diaristas, que está tendo muito problema.
Finalizou dizendo que não só Iporã do Oeste, mas todo o Brasil, a população vai
enfrentar muitos problemas ainda, tanto sociais, econômicos, e não sabemos como vai
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essas classes. E o presidente, vereador Adriano Klein apoiou a indicação do vereador
Fernando. Disse que se deve prorrogar os contratos, pois esses contratos vencem no
final deste ano, e deve-se prorrogar por mais tempo e fazer uma maneira de viabilizar
um adiantamento para estas empresas nesse período que elas estão paradas, pois é
um momento que eles precisam. Nosso município tem orçamento, tem orçamento
projetado para esses meses parados, deveríamos ver uma maneira de viabilizar isso,
porque se permanecer por mais tempo a paralização dessa classe, essas empresas
vão “quebrar” e na retomada das atividades escolares, nós não vamos mais ter
empresas para transportar alunos. Nós precisamos ver uma maneira legal para
viabilizar alguma maneira de disponibilizar um adiantamento pelo trabalho que vão
realizar no momento da retomada das atividades. O presidente informou que a
indicação será acatada e encaminhada ao executivo. No GRANDE EXPEDIENTE, o
vereador Fernando Ott, o usou a tribuna e disse ser gratificante ouvir os apontamentos
e observações dos colegas vereadores, disse que o objetivo real dessa indicação, seria
os transportadores ter uma garantia que assim que finalizar o contrato, eles terão a
prorrogação para mais um ano, que estas pessoas estariam tranquilas em voltar a
transportar estes alunos, e não voltar e já precisar passar por uma licitação. Sobre a
moção 005/2020 que é direcionada aos órgãos estaduais, falou que acabou de receber
uma mensagem que as taxas do DETER, aqui em SC estão isentas. Mas o principal
ponto que estamos defendendo é a idade máxima para o transporte coletivo. O
vereador trouxe um exemplo de um ônibus novo, de 2 pisos, 4 eixos. Para comprar hoje
sai em torno de um milhão e seiscentos mil reais, e para esse ônibus poder andar
apenas 15 anos, ele precisa rodar muito para conseguir pagar o investimento. Deve-se
analisar até que ponto é vantagem uma empresa fazer um investimento desse valor,
para conseguir, tirar o seu sustento, dos seus funcionários e também de todas as
despesas, taxas e impostos que são cobrados. No estado do RS, a idade máxima de
circulação já é 20 anos, e na maioria dos estados do Brasil também é 20 anos, só SC
é apenas 15 anos de circulação. Fernando disse que as autoridades ampliem para mais
5 anos, e que se passe também para 20 anos o limite de uso destes veículos. Na moção
nº 006/2020 direcionada ao governo federal, pedimos a isenção da taxa nesse período
de pandemia. Essa taxa que o vereador se refere, é uma taxa de 1.800 reais por
veículo/ano. Sabemos que esse é um momento bastante complicado, ate nesta semana
houve uma manifestação das empresas de turismo na cidade de Chapecó, onde
pediam a liberação do governo do estado para liberar o turismo. Mas não é um
momento adequado para realizar viagens. Não nos manifestamos tanto para o
governador liberar o turismo, mas sim isentar essas taxas que estão sendo cobradas e
de valor bastante alto. NA ORDEM DO DIA, o presidente colocou em única discussão
do Projeto de Lei nº 010/2020 que DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A
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IPORÃ DO OESTE, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
(COVID-19). Que está tramitando em regime de urgência. A vereadora Irmí se
manifestou, dizendo que estamos vivendo um momento atípico, e devemos cuidar cada
valor gasto dos cofres públicos. Não podemos deixar de atender a população e
devemos estar preparados para quando a situação voltar ao normal, e já estamos
cientes que vão surgir muitos problemas que todos vamos enfrentar. Nós como
vereadores, sentimos todos os dias as pessoas falando questões que muitas vezes
passam despercebidas, que as vezes não achamos de extrema importância. Após a
pandemia estar preparados pela procura do serviço publico e a demanda que vamos
ter. O prefeito deve usar o bom senso, e os servidores também entender que é uma
situação atípica, por isso estamos tomando essa medida, reservando o recurso e
disponibilidade dos servidores para a hora que voltar a normalidade, dessa forma, a
vereadora como relatora da Comissão de Finanças e Orçamentos discutiu e votam pela
aprovação do projeto. Ninguém mais a se manifestou, o presidente, vereador Adriano
Klein, colocou em única votação o Projeto de Lei nº 010/2020, sendo aprovado por
unanimidade de votos. Com a aprovação deste Projeto de Lei, informou que a redação
final deste Projeto de Lei será encaminhada ao executivo para ser sancionado.
Concluída a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos. Convocou os
Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 18 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 11 de maio de 2020.
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