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Ata nº 181/2020
Ata da décima sexta 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 nove dias do mês de junho, do ano de
dois mil e vinte, (29/06/2020), 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 sexta 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 16ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Vereadores, do dia 29 de junho de 2020. Apresentou a pauta da
sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE: Com a apreciação da Ata nº
180/2020 da 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22 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 180/2020 que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente
solicitou a leitura das correspondências: ofício CC/GABSUB nº 1018/2020 do gabinete
do Subchefe da Casa Civil, acusando o recebimento da Moção de Apelo nº 01/2020.
Ofício nº 68.14/CmdoG/CBMSC do Coronel do Corpo de Bombeiros, acusando
recebimento da Moção de Apelo n° 01/2020. Ofício OF/PMSC/2020/111862 do
Comandante Geral da Polícia Militar, também acusando o recebimento da Moção de
Apelo nº 01/2020. Ofício nº 1053/2020/ASESINT/GM, acusando o recebimento da
Moção de Apelo nº 06/2020. O presidente informou que as correspondências ficarão à
disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Nas MATÉRIAS DO DIA, solicitou a
leitura da Indicação nº 02/2020 de autoria do vereador Fernando Ott. Feito a leitura
colocou em discussão. O vereador Fernando Ott saudou os vereadores presentes,
servidores e munícipes que ouvem o áudio da sessão através do youtube, O vereador
falou que apresentou a indicação, pois semana passada ainda fez algumas visitas nas
obras e na sessão passada usou a tribuna para elogiar as mesmas. Relata que um
munícipe, vendo a publicação chamou a atenção dele sobre um caso em especifico na
Rua 1º de Maio, onde o serviço prestado não ficou de boa qualidade, então como
vereador, o mesmo foi verificar e conversar com o morador, e após averiguar a situação,
decidiu fazer a indicação, para que o prefeito exija do setor de engenharia e da empresa
responsável, para que tomem providencias e realizem os reparos. O vereador fala que
se for preciso elogiar um serviço há elogios, mas se for preciso cobrar e apontar os
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pontos o serviço realmente não ficou de qualidade e por esse motivo solicita que a
empresa retorne nesses lugares para realizar as correções. O vereador Mário Heck
após cumprimentar os vereadores e funcionários presentes, falou que estranhou muito
a indicação do Vereador Fernando justamente pela fala do Vereador na sessão
passada, onde usou a tribuna para falar que o serviço realizado era de qualidade, como
se estivesse tudo a “mil maravilhas”, onde na mesma sessão o vereador Mário apontou
algumas falhas, principalmente em acessos. O vereador falou que as pessoas não se
dão conta que a administração errou muito, na falta de diálogo com a população, relata
estranhar a indicação do vereador Fernando, apontando agora na indicação mal
qualidade, lajotas soltas, Mário enaltece que como o material estava exposto ao sol e
chuva, consequentemente diminui sua qualidade. Mário aproveitou para falar sobre o
pagamento do projeto avançar cidades, onde apenas 206 mil reais estariam pagos.
Neste momento o Vereador Fernando interviu, relatando que a questão do pagamento
não estaria na indicação. Mário finaliza dizendo que o colega vereador errou na sua
fala e a indicação seria algo infantil, pois em uma sessão o colega fala algo e em outra
ele traz uma indicação contrária. A vereadora Irmí relatou que a indicação do vereador
Fernando também lhe chamou a atenção, pela fala que o vereador fez na sessão
passada, mas é algo importante pois é uma obra que esta sendo executada e já está
apresentando várias reclamações. A vereadora fala que não estão fugindo do assunto
da indicação, pois o programa avançar cidades, engloba tudo isso. Ela destaca que a
falta de diálogo e informação com as pessoas é muita. E por essa questão a vereadora
vai entrar também, com um pedido de informação para esclarecer algumas questões
para a população, principalmente quando esta obra vai ser concluída e de que forma
irá acontecer, pois há muita enrolação e não há clareza no andamento da obra. O
vereador Darci saudou os colegas vereadores e servidores e falou que estranhou a
indicação do Vereador Fernando, pois o colega vereador na sessão passada rebateu o
vereador Mário no assunto da obra, e nesta sessão apresentou uma indicação sobre
as mas condições do projeto, o vereador afirmou as palavras do vereador Mário, que a
indicação seria uma infantilidade, diz ainda que a população não espera isso de um
vereador, pois o vereador precisa sim cobrar e fiscalizar, mas não apenas retrucar os
colegas vereadores. O presidente, vereador Adriano Klein informou que a indicação foi
acatada e será encaminhada ao executivo. No GRANDE EXPEDIENTE não teve
vereadores inscritos para se manifestar na tribuna. NA ORDEM DO DIA, não teve
matérias para serem apreciadas. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL também não tiveram
vereadores inscritos para se pronunciar na tribuna. Concluída a pauta o presidente
convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 06
de julho, 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 29 de junho de 2020.
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