Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
MESA DIRETORA
Ata nº 05 de 2020

Aos oito dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte, (08/06/2020), nas
dependências da Sede do Poder Legislativo, situado à Rua Boa Vista, nº 309, Centro,
Município de Iporã do Oeste – SC, as 19:30 horas, reuniram-se os integrantes da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de vereadores do município de Iporã do Oeste, os
senhores vereadores: Adriano Klein, Mário Heck, e Noiri Kosmann e Irmí Rohr
Schneiders e demais vereadores. Inicialmente o presidente saudou a todos e colocou
que participaram de uma reunião nesta manhã, juntamente com integrantes da APAE,
CTG, Lions Clube, DEL e ACCIO. Colocou que na reunião foram cobrados sobre um
Projeto de redução do subsídio dos Vereadores. Como a prerrogativa de encaminhar
projeto sobre esse assunto é da Mesa Diretora, foi solicitado que a Mesa o fizesse. Na
reunião com as entidades apresentaram um modelo de projeto de redução dos
subsídios dos vereadores e do vice-prefeito. Que o objetivo da reunião com os
vereadores é ver a opinião dos vereadores sobre o assunto e para decidir se a mesa
diretora vai entrar com esse projeto. O vereador Adriano se posicionou contra o projeto,
dizendo que na redução deste valor, os próximos vereadores poderiam ser menos
qualificados em decorrência de não ter um incentivo, que ninguém mais se interessaria
pelo cargo. O vereador Sérgio Suzin, colocou que quem sugeriu esse projeto não sabe
a função de vereador e da responsabilidade do vereador. O vereador Sírio Assmann,
colocou que se é para reduzir o subsídio dos vereadores, deveria também reduzir
também o subsídio do prefeito e dos secretários municipais. O vereador Mário Ribeiro
de Freitas, falou de toda a história do movimento que foi feito em 2016, sobre a redução
do subsídio dos vereadores e se posicionou contra o projeto. O vereador Mário Heck,
que também esteve na reunião com as entidades colocou que estranhou que o viceprefeito que apresentou a proposta com as entidades que o tenha feito somente nas
vésperas do prazo de encaminhamento do projeto se o mesmo poderia ter feito isso a
mais tempo. Mas na opinião do vereador, acredita que o subsídio dos vereadores
poderia ser reduzido um pouco. O vereador Fernando Ott, colocou que as entidades já
estavam a mais tempo estudando sobre esse projeto. E que ele era para entrar com o
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projeto, mas como isso é de competência da mesa diretora, não pôde entrar como
projeto. A vereadora Irmí colocou que a sugestão deste projeto veio nos quarenta e
cinco minutos do segundo tempo, mas na opinião dela, está de acordo com a redução
do subsídio dos vereadores, mas não nesta proporção. Colocou que tem muitas
pessoas que questionam o trabalho do vereador, mas que essas pessoas nunca se
dispõem a serem candidatos ao cargo e também não acompanham o trabalho do
vereador para saber da importância desta atividade. Ainda sugeriu que as entidades
que sugeriram esse projeto de redução dos subsídios dos vereadores, deveriam
arrumar candidatos para a próxima eleição. O vereador Darci se posicionou contrário
ao projeto e ainda colocou que todos os vereadores que em legislaturas anteriores
teriam votado pela redução dos subsídios nenhum teria se reelegido. O vereador Noiri
também se posicionou contra o projeto. Na sequência o presidente, vereador Adriano
Klein agradeceu a participação dos vereadores que não fazem parte da mesa diretora
e convidou os membros da mesa para se reunirem na sala das comissões para
definirem a posição da mesa sobre o assunto. Já na sala das comissões o presidente
vereador Adriano Klein, novamente colocou sua posição contrária ao projeto. O
vereador Noiri também se posicionou contra. A vereadora Irmi, colocou que deveriam
fazer um projeto de redução do subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e
secretários em vinte e cinco por cento. O vereador Mário, também sugeriu que deveriam
elaborar um projeto de redução de subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e
secretários, mas em vinte por cento. Após vários debates ficou definido que iriam
elaborar um projeto para dar entrada na próxima sessão de redução do subsídio dos
vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários, em vinte por cento. Sem mais a tratar,
o presidente Adriano agradeceu a presença dos vereadores e deu por encerrada a
reunião da qual foi escrita esta ata, que segue assinada pelos participantes da reunião.
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, em 08 de junho de 2020.
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