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Ata nº 185/2020
Ata da décima 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 três dias do mês de agosto, do ano de dois
mil e vinte, (03/08/2020), 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 nona 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 19ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Vereadores, do dia 03 de agosto de 2020. Apresentou a pauta da
sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 183/2020
da 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de julho e Ata nº 184/2020, da quarta
Sessão Extraordinária deste exercício, realizada no dia 17 de julho 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 em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o presidente
colocou em votação a Ata nº 183/2020 que foi aprovada por unanimidade de votos.
Na sequência, colocou a ata nº 184/2020 em votação que também foi aprovada por
unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente solicitou a leitura das
correspondências: Ofício GP nº 71/2020 solicitando a retirada do Projeto de Lei nº
011/2020; Ofício -SC encaminhando Balancetes do mês de maio e relatório da despesa
empenhada no mês; Ofício da Caixa Econômica Federal nº 1134/2020/GIGOVCH;
Relatório Semestral de Atividades da Ouvidoria Legislativa Municipal de Iporã do Oeste.
Passando para as MATÉRIAS DO DIA, o presidente solicitou a leitura da Moção de
Apelo nº 07/2020, de autoria do vereador Adriano Klein. Após a leitura, o presidente
informou que esta Moção de Apelo, após receber parecer da Comissão de Legislação
Justiça e Redação Final, estará apta para ser apreciada na próxima sessão ordinária.
Pediu à secretária a leitura da Indicação nº 03/2020, de autoria do vereador Sírio
Assmann. Feita a leitura, o Presidente colocou a Indicação nº 03/2020 em discussão.
Na palavra livre, o vereador Sírio se manifestou justificando a iniciativa, disse que fez a
indicação para atender as reivindicações dos moradores próximos à Rodovia, que ao
longo da rodovia, na pista de caminhada, muitas pessoas transitam e realizam
atividade física, que além disso a rodovia dá acesso a dois municípios vizinhos, bem
iluminada, a Rodovia proporciona mais visibilidade e segurança. Ninguém mais a se
manifestar, o Presidente disse que a indicação será acatada e encaminhada ao
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para a Tribuna o vereador Fernando Ott. Este, ao se pronunciar, agradeceu as
mensagens de solidariedade recebidas de amigos, conhecidos e parentes por ocasião
da morte de seu avô. Na sequência, fez menção a uma reportagem veiculada no Jornal
Local, Noticiário Regional. Disse que o jornal se reportou a uma família ilhada pelas
más condições da via de acesso. Que esta reportagem lhe chamou a atenção e
resolvera investigar e conclui que o veículo de comunicação em questão deveria rever
sua postura, que deveria averiguar os fatos com lealdade e reconhecer o que o público
pode ou não realizar legalmente. Que a família em questão, não mora em Iporã do
Oeste, que o vínculo dela é com o município de Descanso, que o único vínculo com
Iporã do Oeste é o título de eleitor, no mais são sempre atendidos pelo município
vizinho. Além do mais, este acesso está próximo a um riacho e não obedece às leis
ambientais. Frisou que para realizar acessos a propriedades é necessário obter uma
lei específica, autorizando a prefeitura a fazer os serviços, mas que o município de Iporã
do Oeste não possui esta lei. Disse que esta questão também foi analisada pelo
Ministério Público e que este também é de opinião que o município precisa de lei
específica para realizar serviços em acessos a propriedades. Falou ainda que se
precisa investigar gestões anteriores que atendiam esta família, realizando serviços
fora do município, que é ilegal. Por fim, lamenta a postura dos comunicadores do jornal,
que, segundo o vereador, deveriam ser sinceros nos fatos que comunicam e divulgam.
Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente chamou o vereador Mário Heck para
usar o espaço deste expediente. O vereador Mário falou sobre a importância das
políticas públicas no atendimento aos pequenos agricultores do município. Que o setor
é destaque para a economia do município. Relatou a interdependência que existe entre
a agricultura, as indústrias e o comércio, bem como o benefício da geração de
empregos diretos e indiretos. Que fora aprovada uma lei de incentivo na câmara, mas
que pequenos agricultores não têm acesso ao benefício e incentivos. Disse que muitos
agricultores estão se desfazendo das propriedades por não conseguirem acompanhar
o desenvolvimento e a evolução. Que muitos programas bons e de incentivo foram
abandonados pela atual gestão, frisa principalmente o acompanhamento técnico. Se
reportou à campanha eleitoral na qual o atual prefeito prometera trazer o agricultor para
mais perto do prefeito e, no mandato, transferiu a Secretaria da Agricultura para dentro
da prefeitura, Secretaria que tinha estrutura própria para o atendimento ao agricultor.
Que, o mais do perto do prefeito, significou o fato de poder dizer não aos agricultores.
Lamenta o descaso da administração para com o setor. Ato contínuo o Presidente
chamou a vereadora Irmí Rohr Schneiders para usar o espaço na Tribula para seu
pronunciamento. A vereadora se manifestou a respeito das consequências surgidas
pela pandemia causada pelo coronavírus. Disse que esta situação mudou
drasticamente a rotina das pessoas, que percebe uma total desorientação em parcela
da população. Disse que o poder público deve agir com políticas públicas planejadas e
direcionadas no atendimento das consequências causadas pela pandemia. Que o
índice de mortalidade por suicídio aumentou 35% (trinta e cinco por cento) em Santa
Catarina. Situação que preocupa. Que tem conhecimento de muitos conflitos familiares,
conflitos entre professores, alunos e escola, idosos isolados entrando em depressão.
Disse que existem recursos parados para certas atividades que agora não estão sendo
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públicas que possam responder aos novos desafios, principalmente na área da saúde.
Enfatizou que é preciso reconhecer as novas necessidades e tomar providências para
atendê-las. Entender que a pandemia influencia, não somente na economia, mas
sobretudo no bem estar e qualidade de vida da população. O Presidente aconselhou à
colega que faça uma Indicação formalizando a sugestão. Dando sequência, o
Presidente informou que para a ORDEM DO DIA não havia pauta e nem inscritos para
usar a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Assim, agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a sessão. Convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que
acontecerá no dia 10 de agosto, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Determinou a
lavratura desta ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos
vereadores. Câmara de Vereadores, Sala das Sessões, em 03 de agosto de 2020.
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