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Ata nº 180/2020
Ata da décima quinta 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 vinte e dois dias do mês de junho, do ano de
dois mil e vinte, (22/06/2020), 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 quinta sessão
ordinária do exercício de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os
colegas vereadores, vereadora e 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, 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 15ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Vereadores, do dia 22 de junho de 2020. Apresentou a pauta da
sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE: Com a apreciação da Ata nº
179/2020 da 14ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de junho. 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 179/2020 que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente
solicitou a leitura das correspondências: e-mail, recebido do Ministério Público de
Contas de Santa Catarina, manifestando-se sobre a investigação do pagamento
irregular de auxílio emergencial a funcionários públicos estaduais e municipais.
Correspondência da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira da Câmara
dos Deputados sobre relatório de recursos federais repassados ao município.
Remarcação da audiência pública da revisão do plano diretor participativo do município
de Iporã do Oeste. Ofício nº 1270/2020 da Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade, respondendo o oficio CMV 020/2020 que encaminhou a Moção de Apelo
nº 04/2020ª a este setor. O presidente informou que as correspondências ficarão à
disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Nas MATÉRIAS DO DIA não teve
matérias para serem lidas. No GRANDE EXPEDIENTE, o presidente Adriano Klein,
chamou o vereador Mário Heck, inscrito para se pronunciar na tribuna. O vereador
Mário após cumprimentar o presidente, os colegas vereadores e funcionários se
pronunciou sobre os contatos que há com a população em relação ao asfaltamento em
varias ruas da cidade, resultado de um projeto de lei Nº 048/2017 aprovado pela câmara
de vereadores. O vereador falou que ao ser aprovado o projeto, foi muito comentado
pela população, e muito discutido entre os vereadores e hoje deve-se cobrar novamente
a administração municipal quanto a demora da conclusão deste projeto. O vereador
destaca que o asfaltamento e os passeios estão ficando bonitos, mas a população
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-2reclama muito, pois desde o inicio do projeto a população não foi consultada para o
arrombamento das ruas, inclusive gerando várias causas na justiça, pela falta de
diálogo entre o setor de urbanismo com essas pessoas. Destaca que em alguns trechos
houve rebaixamento de até 2 metros da rua, danificando inclusive os acessos a essas
casas. Mário destaca da falta de diálogo, inclusive com relação dos valores a serem
pagos pelo investimento que foi feito nas ruas, pois a população ainda não sabe.
Destaca que a maior reclamação da população com esse projeto, é da demora, pois já
faz mais de 2 anos do inicio das obras, ainda não sendo concluídas. Materiais jogados
na frente das casas dos munícipes, em alguns trechos incompletos há mais de 6 meses.
O vereador Mário pede a Administração Municipal que cobre a empresa responsável
pelas obras, estão deixando os materiais no tempo, diminuindo a qualidade do produto.
O vereador fala que representa o povo e por esse motivo traz essa reclamação em
relação ao projeto avançar cidades, sendo um projeto pioneiro, muito comentado pela
imprensa, destaca que foi um projeto que endividou o município, nenhum prefeito teve
essa forma de administração de endividar o município, deixando inclusive uma divida
para mais de 5 administrações. A população questiona muito sobre o pagamento
também pois muitas pessoas com problemas financeiros, sendo que os assalariados
não recebem um salário tão elevado, poucos ganham em torno de 2 a 3 mil e a
administração nunca comentou sobre o real valor que a população precisa pagar. O
vereador finaliza cobrando a administração municipal, que o setor do urbanismo tome
alguma providência para acelerar e concluir essa obra. Na sequência o presidente
chamou o vereador Noiri João Kosmann, para se pronunciar na tribuna. Noiri,
primeiramente cumprimentou o Presidente, colegas vereadores e funcionários e em
seguida falou sobre os professores municipais e estaduais, inclusive citou os dois
professores presentes Mário Heck e Ivete Haas. O vereador destaca o quanto essas
pessoas são importantes para os alunos, tendo o dom de ensinar. Fala que os
professores estão realizando uma atividade muito importante com a chegada da
pandemia, que assusta a população e os professores continuam repassando suas
matérias através da internet, para os alunos não perderem o ano letivo. Destaca que
esse trabalho dos professores é muito gratificante, que são pessoas guerreiras, pois
transformaram a sua casa em colégio, trabalham dia a noite para atender os alunos, os
filhos dos munícipes. Finaliza dizendo que como vereador, se algum dos professores
precisar de alguma coisa, pode chamar o mesmo. NA ORDEM DO DIA, não teve
matérias para serem apreciadas. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL, o presidente chamou o
vereador Fernando Ott, para se pronunciar na tribuna. O Vereador Fernando Ott, após
cumprimentar a todos, destacou que no decorrer da semana esteve acompanhando as
obras da pavimentação e dos passeios e viu justamente o contrário do que o Vereador
Mario Heck pronunciou. Trouxe fotos em seu celular da qualidade do material que está
sendo usado na obra, inclusive com malha de ferro nas calçadas. O vereador destacou
que ao acompanhar a audiência pública, foi repassado que mais da metade desse
financiamento já está quitada, o vereador acredita que até o término do mandato, todo
o financiamento esteja quitado, destaca que para começar a cobrança com a população
a obra precisa estar concluída primeiramente. Falou também que está acompanhando
a construção da nova praça no loteamento Giehl, sendo uma obra para melhorar a
qualidade de vida dos munícipes que ali residem. Acompanhou também as obras da
equipe do DRM, onde estão realizando obras na linha Monte Maria, na curva onde
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melhorado a rodovia. Ressalta que isso mostra realmente que a administração está
preocupada com a população. Concluída a pauta o presidente convocou os Vereadores
para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 29 de junho, 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 22 de junho de
2020.
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