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Ata nº 187/2020
Ata da vigésima primeira 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 dezessete dias do mês de agosto, do ano
de dois mil e vinte, (17/08/2020), 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 primeira
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 21ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Vereadores, do dia 17 de agosto de 2020. O Presidente expôs a
pauta da sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº
186/2020 da 20ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 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 186/2020 que foi aprovada por unanimidade de votos. Em
seguida, o Presidente solicitou a leitura das correspondências: Ofício GP nº 78/2020,
encaminhando Projeto de Lei; Ofício nº 1227/2020/GOGOVCH, da Caixa Econômica
Federal, Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Nas
MATÉRIAS DO DIA, o presidente solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr
Schneiders, para fazer a leitura do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2020 que
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE
EM RAZÃO DA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE
VEREADORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Após a leitura, o Presidente
informou que este Projeto de Emenda à Lei orgânica será despachado para a comissão
de Legislação Justiça e Redação Final para emitir seu parecer quanto a sua
admissibilidade para depois ser analisado por uma comissão especial. Ato contínuo, foi
lido o Projeto de Lei nº 013/2020 que “AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
QUE IDENTIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Também foi lido o Ofício GP nº
079/2020 que solicita a tramitação do Projeto de Lei nº 013/2020 em Regime de
Urgência. O Presidente colocou o Pedido de Urgência em discussão. Na palavra livre,
o vereador Mário Heck se manifestou dizendo que o pedido de urgência atropela a
tramitação do projeto, que observou que alguns imóveis estão cotados abaixo do valor
de mercado. Que concorda com incentivos para indústrias se instalarem no município,
mas que, segundo comentários do secretário da Administração, o município tem
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outros e, se posicionou contra a solicitação do Regime Urgente. O vereador Sírio
Assmann, no uso da palavra, ponderou que o prefeito mudou a justificativa do projeto
anterior, que esteve tramitando nesta casa com o objetivo de conseguir autorização
para a venda de imóveis, no qual diz que os recursos deveriam ser destinados para o
combate da disseminação do corona vírus e tratamento de pessoas acometidas pela
COVID-19 e se posicionou contrário à tramitação do Regime de Urgência. O vereador
Darci se manifestou dizendo que é contrário à tramitação do Projeto em Regime de
Urgência e questionou o fato de vender imóveis para comprar terreno, que as últimas
administrações compraram vários lotes para os mesmos fins que a justificativa aponta,
sem ter que vender outros. O vereador Fernando Ott se manifestou favorável à
tramitação em Regime de Urgência dizendo que se trata de Projeto importante para a
população, que os lotes em questão estão parados e criando inço. Disse que há uma
empresa interessada em se instalar no município e que a prefeitura tem interesse em
repassar incentivos com o propósito de gerar empregos. Disse que não há mais
necessidade de angariar recursos para tratar a epidemia, pois houve repasse de outras
esferas públicas. O vereador Noiri também se manifestou contra a tramitação urgente
e questiona a justificativa, que diz que os recursos seriam repassados para empresa
de fora se instalar aqui no município, que aqui tem várias empresa também solicitando
incentivos e que já estão instaladas há anos, só querem área para expandir e não foram
atendidos em suas reivindicações. Colocado em votação nominal o Pedido de
tramitação Urgente para o Projeto 013/2020 foi rejeitado por maioria de votos. Votaram
contra os vereadores: Sírio Assmann, Mário Ribeiro de Freitas, Darci de Souza, Mário
Heck, Irmí Rohr Schneiders, Noiri João Kosmann. Votaram a favor os vereadores:
Sérgio Antônio Suzin, Fernando Ott. Dessa forma, o presidente informou que este
Projeto de Lei após receber parecer jurídico e parecer das comissões permanentes,
estará apto para ser deliberado. Em relação ao Projeto de Resolução nº 03/2020,
considerando que se trata de um projeto extenso e que não depende de deliberação do
plenário nesta sessão, o Presidente solicitou autorização do plenário para dispensar a
leitura do projeto de resolução na íntegra. Todos os vereadores concordaram com a
proposição do presidente e a secretária fez a leitura da ementa e justificativa do Projeto
de Resolução nº 03/2020. O Presidente anunciou que este Projeto de Resolução,
depois de publicado, ficará com a Mesa Diretora, durante cinco dias úteis a fim de
receber emendas, após este prazo será encaminhado para a Comissão de Legislação
Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. Para o GRANDE
EXPEDIENTE não houve inscrições e para a ORDEM DO DIA também não houve
matéria pautada. Para a EXPLICAÇÃO PESSOAL, o presidente chamou para a Tribuna
o vereador Mário Heck, que se manifestou a respeito das Emendas Parlamentares.
Disse que se encerara o prazo para a liberação de Emendas Parlamentares no dia seis.
Anunciou ainda a aprovação de um Projeto para a compra de uma van adaptada para
o transporte de pacientes num valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) emenda da
deputada Marlene Fengler e R$ 100.000,00 (cem mil reais) do deputado Mattos,
beneficiando o hospital Nossa Senhora das Mercês. Que os recursos intermediados
pelo vereador na área da saúde somam 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil
reais), e no total de emendas para o município de Iporã do Oeste são R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais). Assim, disse o vereador sentir -se feliz e com a
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deu por encerrada esta sessão e convocou os Vereadores para a próxima Sessão
Ordinária que acontecerá no dia 24 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 Municipal de Vereadores, Sala das Sessões, em
17 de agosto de 2020.
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