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Ata da Trigésima 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 três dias do mês de novembro, do ano de
dois mil e vinte, (03/11/2020), 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 trigésima 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 31ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 03 de novembro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 200/2020 da 30ª
Sessão Ordinária e ata 201 da 9ª Sessão Extraordinária, ambas realizadas no dia 26
de outubro 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 Atas em
discussão. Nenhum vereador se manifestou e o Presidente colocou em votação a Ata
nº 200/2020, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida colocou em
votação a nº Ata 201, que também foi aprovada por unanimidade de votos. Na
sequência, foi solicitada a leitura das correspondências: Ofício GP nº 124/2020,
encaminhando três projetos de lei substitutivos para apreciação da Câmara de
Vereadores; Decreto nº 205 de 03 de novembro de 2020, que declara situação de
emergência no município; Ofício CC/CAM/MUNI nº 878/2020, manifestação do Estado
de Santa Catarina em relação à solicitação da instalação de trevo e abertura de estrada
marginal na rodovia SC-386. O presidente disse que as correspondências ficam à
disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Passando para as MATÉRIAS
DO DIA o Presidente se pronunciou referente aos três Projetos de Lei que deram
entrada na Câmara de Vereadores nesta data. Declarou que se tratava do Projeto de
Lei Complementar nº 004/2020, Projeto de Lei nº 017 e 018/2020, que tratam de
projetos que já deram entrada no Poder Legislativo no dia 08 de setembro, que foram
debatidos e estudados pelos vereadores, equipe técnica da prefeitura e funcionários do
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-2legislativo, no dia 28 de setembro, nos quais foram sugeridas alterações e correções
que resultaram na substituição destes projetos. Todos os vereadores receberam cópia
dos projetos substituídos, pediu autorização dos vereadores para dispensar a leitura
dos projetos. Todos os vereadores concordaram com a proposição do presidente e a
leitura foi dispensada. Na continuidade o Presidente solicitou à secretária, Vereadora
Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura do Requerimento da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, que solicita a tramitação do Projeto de Lei nº 024/2020 em
Regime de Urgência. Colocado em discussão o requerimento, o vereador Noiri falou
que a mensagem que justifica o requerimento está muito clara e disse ser importante
agilizar o processo de apreciação para que a administração municipal consiga realizar
as compras pretendidas. Colocado em votação nominal, o Requerimento que solicita a
inclusão do Projeto de Lei nº 024/2020 nessa sessão em regime de urgência, foi
aprovado por unanimidade de votos. O Presidente informou que dessa forma, o Projeto
de Lei nº 024/2020 estará na ordem do dia desta sessão em única discussão e votação.
A seguir foi lida a Indicação nº 05/2020 de autoria do vereador Sírio Assmann, que
indica ao prefeito municipal providências para decretar situação de Emergência devido
à estiagem. Colocada em discussão a Indicação nº 05/2020, o vereador Sírio se
manifestou dizendo que no momento em que protocolara a indicação, não tinha
conhecimento do Decreto Municipal, lido nesta sessão. Mas que a situação prova que
ele estava certo em sua intensão, que realmente a realidade em que se encontram os
agricultores em suas propriedades pela falta de chuva e água é uma situação que
requer interferência pública, que a estiagem que assola o setor é grave e que
providências são urgentes. A vereadora Irmi disse ser válida a indicação do vereador
que isso reforça o Decreto Municipal. Disse que realmente as pessoas precisam ser
conscientizadas do problema e devem ser corresponsáveis com a situação,
economizando água e somente consumir em suas necessidades básicas. O vereador
Mário Heck disse concordar com as iniciativas tanto do colega, quanto da administração
municipal. Disse ter conhecimento do problema da falta de água. Disse acreditar que
estamos diante de dias difíceis em relação à escassez de água. Precisa-se realmente
conscientizar a população para que economize água. O vereador Darci disse que a
questão é realmente preocupante e parabenizou o colega pela indicação e a
Administração Municipal pelo Decreto. Disse que a safra do primeiro plantio já está
comprometida pela falta da chuva e com este se vai todo o investimento, e que o
produtor rural agora aposta numa segunda oportunidade, e se esta não vingar, será
uma crise muito forte no setor que é a principal economia do município. O vereador
Fernando, ao se pronunciar, requereu a retirada da indicação, pois o decreto já foi feito
e está sendo publicado. Disse que sabe dos problemas da falta de água e que a CASAN
já está fazendo rodizio no abastecimento. Denunciou o candidato a vice-prefeito, senhor
Valmor Reis, que no último final de semana lavava a calçada pública com água da
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-3CASAN, ligando a mangueira direto na rede de abastecimento. Concluída a discussão
da indicação o Presidente disse que a intenção da indicação é válida, que a situação
realmente inspira atenção e que não se surpreenderá se nos próximos dias o prefeito
precisará decretar estado de calamidade pública. No entanto, como a Administração
Municipal já tomou providências neste sentido, a indicação será arquivada. No
GRANDE EXPEDIENTE o Presidente chamou o vereador Mário Heck para usar a
Tribuna para seu pronunciamento. O vereador Mário, após os cumprimentos disse que
falará sobre a pavimentação de ruas. Que no Plano de Governo da atual administração
consta que nenhuma rua ficaria sem pavimentação. Foi feito muito pouco calçamento
com pedras irregulares e onde aconteceu uma obra, ainda foi muito mal feito, sem
drenagem da água pluvial e sem infraestrutura adequada. O plano de governo não foi
cumprido. Perguntou onde realmente foi feito uma pavimentação com recursos do
município, que o asfalto que foi feito está financiado e perguntou: Quantos metros
quadrados de asfalto a atual administração realizou com recursos próprios? Falou
também de um trecho de asfalto que foi danificado por uma obra da administração
municipal e que não foi corrigido, que motoristas de outros municípios vem trazer essa
demanda. Falou também de passeios mal feitos e questionou a fiscalização das obras
públicas, que estão no final do mandato e obras iniciadas há mais de dois anos, ainda
não foram concluídas. Passando para a ORDEM DO DIA, o Presidente colocou em
única discussão o Projeto de Lei nº 024/2020 que “AUTORIZA A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ
DO OESTE – SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” A
vereadora Irmí disse que, como relatora da comissão de Finanças e Orçamentos, ao
analisar o Projeto de Lei que solicita autorização para remanejar recursos vinculados á
Secretaria da Educação, foi avaliado e entende que devido à pandemia muitos recursos
destinados ao transporte escolar e merenda escolar estão realmente disponíveis e
passíveis de remanejamento para poder aplicar na compra de laboratório de
Informática. Ninguém mais a se manifestar, o Presidente colocou em única votação o
Projeto de Lei nº 024/2020, que foi aprovado por unanimidade de votos. Assim, a
Redação Final deste Projeto de Lei será encaminhada ao executivo para ser
sancionado. Concluída a pauta, 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 09 de novembro, 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 03 de
novembro de 2020.
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