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Ata nº 186/2020
Ata da vigésima 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 dez dias do mês de agosto, do ano de dois
mil e vinte, (10/08/2020), 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 vigésima 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, (ausente), Sérgio Antônio Suzin e Sírio
Assmann. O presidente justificou a ausência do vereador Noiri João Kosmann, que
apresentou atestado médico. 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 20ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão
Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 10 de agosto
de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e deu início ao PEQUENO
EXPEDIENTE com a deliberação da Ata nº 185/2020 da 19ª Sessão Ordinária,
realizada no dia 03 de agosto de 2020. Consultou o plenário para dispensar a leitura da
Ata, uma vez que esta fora divulgada no sítio da Câmara e os vereadores receberam
uma cópia. Dispensada a leitura, o presidente colocou a Ata em discussão. Nenhum
vereador se manifestou e o presidente colocou em votação a Ata nº 185/2020 que foi
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente solicitou a leitura das
correspondências: Ofício GP n. 073/2020, dando a resposta ao Requerimento de
Informações nº 02/2020; Ofício SC 009/2020, encaminhando Balancetes do mês de
junho e Relatório da Despesa Empenhada no Mês; Ofício D nº 17/2020 da Escola
Caminho de Luz comunicando as atividades da escola no mês de agosto. Nas
MATÉRIAS DO DIA o Presidente solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr
Schneiders, para fazer a leitura do Requerimento de Informação nº 03/2020 de autoria
do vereador Mário Heck. Feita a leitura, o Presidente colocou o Requerimento de
Informação nº 03/2020 em discussão. Na palavra livre, o autor da matéria, vereador
Mário Heck, justificou o pedido alegando que há muitas informações desencontradas
em relação à Emenda Impositiva na qual ele foi mediador, na Ordem de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais). Que há dúvidas quanto à aplicação do recurso.
Apresentou vários documentos nos quais constam diferentes informações a respeito.
Ninguém mais a se manifestar, o presidente colocou o Requerimento de Informações
nº 03/2020 em votação que foi aprovado por unanimidade de votos. E informou que o
Requerimento de Informação será encaminhado ao executivo. Na sequência, o
Presidente pediu à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para proceder a leitura
da Indicação nº 04/2020 de autoria da vereadora Irmí Rohr Schneiders. Colocada em
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-2discussão, a vereadora Irmi, se manifestou dizendo que a justificativa escrita está clara
e expõe visivelmente a necessidade de ampliar as ações para atender aos munícipes
na área da psicologia, preservando a saúde mental dos cidadãos. Para o espaço do
GRANDE EXPEDIENTE não houve inscrições. Passando para a ORDEM DO DIA, o
Presidente repassou a presidência ao vice-presidente, vereador Mário Heck, para
conduzir os trabalhos para apreciar matéria de sua autoria. O vereador Mário
cumprimentou a todos e colocou em discussão a Moção de Apelo nº 07/2020 que
apela aos Excelentíssimos(as) Senhores(as) Deputados(as) Estaduais, da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, para que aprovem o PL nº 0257.2/2020, de
autoria do Deputado Mauro de Nadal, como forma de desburocratizar e facilitar o
trabalho no meio rural, especificamente quanto à desnecessidade de instalação
de cisternas para as atividades e empreendimentos já beneficiados com água
perene. O vereador Adriano usou a palavra e explicou os efeitos que a lei ambiental de
Santa Catarina causa aos agricultores e empreendedores rurais. A Lei, em questão,
exige que todos os empreendimentos rurais para serem aprovados e licenciados devem
construir cisternas para captar a água da chuva. Na opinião do vereador, há inúmeras
propriedades rurais que possuem água suficiente para abastecer a propriedade,
mesmo em períodos de estiagem. Entende que a exigência da construção de cisternas
é válida, porém para aqueles que têm dificuldade e falta de água. O vereador diz que é
importante regulamentar um artigo da referida lei, desobrigando a construção das
cisternas para aqueles agricultores que conseguem provar possuir outras fontes de
água e água suficiente. E, por fim, solicitou o apoio dos colegas na aprovação da
moção. A vereadora Irmí disse que a alteração que o deputado está propondo é fruto
de muitas discussões e divergências. A vereadora disse que defende a exigência da
construção de cisternas para aqueles empreendedores rurais que não conseguem
provar haver água suficiente para abastecer a propriedade em períodos de seca, que
esta providência é necessária. No entanto, a propriedade que provar que possui água
suficiente, mesmo em períodos de seca, pode ser isenta da construção de cisternas.
Colocada em votação, a Moção de Apelo nº 07/2020 foi aprovada por unanimidade
de votos. O vereador Mário disse que a Moção será encaminhada as autoridades
mencionadas, agradeceu a oportunidade e devolveu a presidência. Para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL, não houve inscrição. O presidente agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada essa sessão. Convocou os Vereadores para a próxima
Sessão Ordinária que acontecerá no dia 17 de agosto, às 19 horas, nesta Casa
Legislativa. Determinou a lavratura desta Ata, que depois de lida, discutida e aprovada
será assinada pelos vereadores presentes. Câmara de Vereadores, Sala das Sessões,
em 10 de agosto de 2020.
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