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Ata nº 190/2020
Ata da vigésima Terceira 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 oito dias do mês de setembro, do ano de
dois mil e vinte, (08/09/2020), 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 Vereador Adriano Klein, e secretariado
pela vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a vigésima terceira sessão ordinária
do exercício de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os colegas
vereadores, vereadora, funcionários da Casa, prefeito em exercício Sr. Alexandre
Ruscheinsky e jornalista Sr. Fernando Biesdorf. 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 23ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 08 setembro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e deu
início ao PEQUENO EXPEDIENTE convidando o Prefeito em exercício, Sr. Alexandre
Ruscheinski, para usar a Tribuna a fim de versar sobre os Projetos de Lei que deram
entrada no Legislativo para serem apreciados e sobre eles deliberados. Os projetos de
Lei objetivam alterar o zoneamento, o uso e ocupação do solo de Iporã do Oeste e
modificações no código de edificações e também código de postura no município. O Sr.
Alexandre, após cumprimentar os presentes, disse que as proposições são fruto de
amplos estudos e da posição de diferentes entidades sociais que deram sua
contribuição na elaboração dos projetos. Disse que também na prefeitura foi montada
uma equipe técnica, formada por ele, prefeito em exercício, pela engenharia, o setor
jurídico, e servidores do setor de tributos, funcionários que lidam no dia a dia com
questões previstas nestes projetos. Disse que a lei em vigor, já está ultrapassada em
alguns pontos e que precisa de ajustes para atender à nova realidade. Disponibilizou
membros da equipe técnica para participar de reuniões da Câmara para devidas
explicações e oferecer subsídios que possam facilitar a tomada de decisões dos
vereadores. Solicitou, no entanto, que o pedido deve ser feito com antecedência para
melhor organização. Disse desejar que estes projetos ainda possam ser apreciados
neste ano, para vigorar a partir do ano que vem. Que há pessoas que dependem das
mudanças na lei para poderem abrir suas empresas e negócios. Por fim, agradeceu a
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-2oportunidade. O presidente, Vereador Adriano Klein, agradeceu a disponibilidade do
prefeito e disse, no que depender dele, os projetos serão apreciados ainda neste ano.
Ato contínuo, o presidente deu sequência com a apreciação da Ata nº 188/2020 da 22ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de agosto de 2020 e Ata nº 189/2020 da 5ª
Sessão Extraordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no 31
de agosto de 2020. O Presidente consultou o plenário para dispensar a leitura das Atas,
uma vez que estas foram divulgadas no sítio da Câmara e os vereadores receberam
uma cópia. Dispensada a leitura, o Presidente colocou-as em discussão. Nenhum
vereador se manifestou e o Presidente colocou em votação a Ata nº 188/2020, que foi
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida colocou a Ata nº 189/2020 em
votação, que também foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o
Presidente solicitou a leitura das correspondências: Ofício GP nº 88/2020,
encaminhando três Projetos de Lei para serem apreciados pela Câmara; Ofício GP nº
083 resposta ao Requerimento de Informações nº 03/2020; Ofício nº 346/20 da
Assembleia Legislativa, acusando o recebimento da Moção de Apelo nº 07/2020. O
Presidente informou que essas correspondências ficarão à disposição dos vereadores
na secretaria desta Casa Legislativa. Passando para as MATÉRIAS DO DIA, o
presidente falou que considerando que os Projetos de Lei que deram entrada nesta
data são muito extensos, não dependem de deliberação nesta sessão e todos os
vereadores receberem uma cópia, solicitou autorização dos vereadores para dispensar
a leitura destes projetos na íntegra. Todos os vereadores concordaram com a
proposição do presidente. Assim, a vereadora Irmí fez a leitura das ementas e
justificativas dos seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei Complementar nº 004/2020
que ALTERA LEI COMPLEMENTAR N° 086 DE 18 DE JULHO DE 2012, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS; Projeto de Lei nº 017/2020 que ALTERA LEI MUNICIPAL
Nº 1.538 DE 18 DE JULHO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; Projeto de Lei
nº 018/2020 que ALTERA LEI MUNICIPAL N° 1.539 DE 18 DE JULHO DE 2012, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O presidente anunciou que estes projetos de Lei serão
despachados para a assessoria jurídica desta Casa Legislativa para emissão de
parecer e, na sequência, serão analisados pelas comissões permanentes. Na
continuidade, solicitou a leitura do Requerimento de Informação nº 04/2020, de autoria
do vereador Fernando Ott. Feita a leitura, o requerimento foi posto em discussão. Não
houve manifestação de vereador e o presidente colocou o Requerimento de
Informações nº 04/2020 em votação que foi aprovado por unanimidade de votos. Em
seguida, o Presidente solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer
a leitura do Requerimento de Informação nº 05/2020 de autoria do vereador Fernando
Ott. Após a leitura, o Requerimento foi posto em discussão. Na palavra livre, o vereador
Mário Heck usou o espaço e disse que concorda apenas em partes deste pedido de
informações. Disse que o hospital é uma entidade filantrópica, que gerencia os recursos
com uma diretoria, que tem conselho fiscal que fiscaliza as contas. Disse entender que
o colega, como qualquer cidadão, tem o direito de solicitar informações, mas que expor
funcionários com as devidas remunerações é melindroso e não se pode tratar o Instituto
Hospitalar como um órgão público, apenas. Que o instituto está bem financeiramente,
graças aos esforços na direção de captar recursos públicos, inclusive de emendas
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hospital e que o colega vereador poderia ter feito o mesmo. O presidente Adriano,
esclareceu que os vereadores podem solicitar alterações na proposição, desde que o
autor concorde com o sugerido. O vereador Sírio disse que a dúvida era exatamente
esta, se propor uma emenda, ou excluir um item é decidido pelo coletivo ou não. O
presidente explicou que o autor precisa concordar. O vereador Sírio, então, disse que
não concorda em expor a remuneração dos servidores da entidade, por se tratar de
uma associação que possui o título de filantropia e que a diretoria presta contas e os
balancetes estão à disposição da sociedade. Neste momento, vendo a necessidade, o
presidente passou a palavra ao advogado da Câmara Sr. Daniel Cunico que teceu
ampla explicação sobre a lei federal que regula e assegura o direito ao acesso de
informações. Disse ainda, que no pedido de informações podem ser rejeitados itens,
mas sobre acréscimos ou modificações o autor deve estar de acordo. Que publicar folha
de servidores é uma situação sensível, mas se a entidade usou recursos públicos para
a folha de pagamento, então precisa dar estas informações e que os vereadores devem
entender que há sigilos que devem ser preservados e ter cuidado com as informações
que possuem e não usá-las inadequadamente. Na sequência, o vereador Fernando
usou a palavra e destacou a importância deste pedido de informações, para ele que
não participa da diretoria do hospital ou do conselho fiscal, nem sequer foi convidado
para uma reunião do Instituto. Disse também estar amparado pela Lei e tem pleno
direito de fazer este pedido. E ter clareza sobre a situação financeira é importante para
ele que, a partir disso, poderá ajudar e tomar decisões nas quais o hospital é
beneficiado. Que junto com colegas de seu partido, também intermediou várias
emendas parlamentares para esta entidade. A vereadora Ìrmí disse que obter estas
informações são importantes, que a situação financeira do hospital deve ser
esclarecida. Que ela conhece o hospital, é sócia e já fez parte da diretoria. Que se trata
de uma instituição séria, que presta serviços com responsabilidade. Que acredita na
instituição e que ela não encontrará problemas em responder ao questionário. Disse
que talvez neste momento, o vereador Fernando compreenda a importância de receber
respostas daquilo que foi solicitado. Colocado em votação, o Requerimento de
Informação nº 05/2020, foi aprovado por maioria de votos: votaram a favor os
vereadores: Fernando Ott, Sérgio Antônio Suzin, Irmí Rohr Schneiders, Noiri João
Kosmann e Darci José de Souza. Votaram contra: Mário Heck, Sírio Assmann e Mário
Ribeiro de Freitas. O Presidente esclareceu que estes Requerimentos de Informações
serão encaminhados às autoridades mencionadas. Para o GRANDE EXPEDIENTE não
houve inscrição e o presidente passou para a ORDEM DO DIA. Determinou que antes
da discussão e votação do Projeto de Lei nº 013/2020, fosse feita a leitura dos
pareceres das comissões permanentes. Assim, solicitou à secretária, Vereadora Irmí
Rohr Schneiders, para que fizesse a leitura do Parecer emitido pelo relator, vereador
Noiri J. Kosmann, da comissão de Legislação Justiça e Redação Final. A Vereadora
Irmí passou para o relator fazer a leitura. O vereador Noiri fez a leitura do relatório do
parecer. O presidente informou que o parecer era favorável à tramitação do projeto e
aprovado por todos os integrantes da Comissão. Na sequência, o Presidente solicitou
à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura do Parecer emitido
por ela, relatora da comissão de Finanças e Orçamentos. A vereadora Leu o parecer
que é contra a tramitação do projeto de Lei em plenário, foi aprovado pela maioria dos
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-4membros da comissão. E, na sequência, fez a leitura do Parecer emitido pelo relator,
vereador Noiri J. Kosmann da comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria,
Comércio, Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. O parecer foi favorável ao Projeto de
Lei, mas foi rejeitado por maioria dos membros da comissão. Em ato contínuo, o
Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Lei nº 013/2020 que
“AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE IDENTIFICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Na Palavra livre, o vereador Mário Heck disse que votar a favor
deste projeto de lei é comprovar o desconhecimento do valor imobiliário. E passou a
questionar os valores atribuídos a alguns lotes. Disse que há distorções nos valores
atribuídos. Que há lotes urbanos próximos aos mencionados no projeto que foram
negociados pelo dobro do valor. Além disso, há lotes citados no projeto que são muito
úteis para a municipalidade e são de interesse social. Que talvez neste momento não
se perceba a importância, mas pela localização e tamanho, num futuro próximo, serão
de muita utilidade para o setor público. Disse também que a municipalidade possui
recursos e que não há necessidade de se desfazer do patrimônio para adquirir área. O
vereador Sírio disse que os lotes urbanos previstos para venda são úteis para o setor
público. Que o Projeto de Lei não cita nomes dos interessados em colocar empresa
neste município, mas todos sabem de quem se trata. Que esta mesma empresa estava
negociando área de terra para se instalar, mas quando percebeu o interesse público na
questão, retrocedeu. Que é a favor da instalação de empresas que possam gerar renda
e empregos, e que as empresas são bem vindas para este município. Mas questiona o
viés político nesta questão. O vereador Mário Ribeiro de Freitas disse que não pode
concordar com um governo que no “apagar das luzes do mandato, queira vender
patrimônio do município.” Considerou absurdo vender lotes, especialmente os
localizados no perímetro urbano. Que o município está em pleno desenvolvimento e vai
precisar desses lotes num futuro bem próximo, são de utilidade pública. Em relação aos
lotes no meio rural o vereador concorda que estão sem destinação. Mas recorda
também que estes foram doados e cabe à administração pública dialogar com as
comunidades para perceber o interesse destas nestes lotes e junto com as
comunidades tomar a decisão quanto ao destino. O vereador Darci disse estar contra
a venda dos terrenos, especialmente os urbanos. Em relação aos lotes do meio rural,
o vereador disse que noventa por cento estão sendo ocupados por familiares dos
doadores desses terrenos. Que muitos deles têm interesse em adquirir as áreas, mas
no momento não têm recursos financeiros. Defende que haja um diálogo entre o setor
público e os descendentes dos doadores e comunidades para tecer uma reflexão sobre
esta situação e encontrar meios legais de resolver. Disse que este Projeto de Lei
surpreendeu os usuários dos lotes. O vereador Fernando ao usar a palavra disse que
às vezes cabe um questionamento: que os terrenos foram doados, se doados não têm
como a prefeitura fazer a devolução. Quanto à utilidade dos terrenos, não se pode
deixar o município esperando o futuro “que o futuro é agora”. Que agora precisa ser
investido. Que sempre haverá terrenos públicos, pois os loteadores devem sempre
destinar área para o setor público para fins de utilidade social. Em relação às
avaliações, o vereador considera que não cabe ao vereador avaliar, que isto foi feito
por uma empresa credenciada, que julgou e deu o valor inicial, o qual pode mudar
durante o leilão. Não se trata de se desfazer de patrimônio, mas sim de adquirir nova
área para a instalação de empresa que pode gerar emprego e renda. A vereadora Irmí
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-5disse que realizou um amplo estudo a partir do momento que deu entrada o Projeto de
Lei 011/2020, que depois foi substituído por este, cujo objetivo era a venda de lotes
públicos. Que pesquisara sobre a situação financeira do município. Que está muito boa
e não há necessidade de vender lotes e patrimônio público para adquirir área. Disse
estar contra a aprovação deste Projeto de Lei. Sem mais manifestações o presidente
colocou em primeira votação o Projeto de Lei nº 013/2020. O Projeto de lei nº 013/2020
foi rejeitado por maioria de votos. Votaram contra o Projeto de Lei os seguintes
vereadores: Irmí Rohr Schneiders, Mário Heck e Darci José de Souza, Mário Ribeiro de
Freitas e Sírio Assmann. Votaram a favor do Projeto de Lei, os vereadores: Fernando
Ott, Sérgio Antônio Suzin e Noiri João Kosmann. O Presidente ponderou: “Como o
projeto foi rejeitado por maioria de votos na primeira deliberação, o mesmo está
prejudicado e será arquivado”. Disse que para a EXPLICAÇÃO PESSOAL não houve
inscrição e assim deu por encerrada a sessão. Agradeceu a presença de todos,
convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 14
de setembro, segunda-feira, 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 08 de setembro de 2020.
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