Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 205/2020
Ata da Trigésima Quarta 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 vinte e três dias do mês de novembro, do
ano de dois mil e vinte, (23/11/2020), 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 quarta 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 34ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 23 de novembro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 204/2020 da 33ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de novembro de 2020. O Presidente consultou o
plenário para dispensar a leitura da Ata, uma vez que esta foi 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 204/2020, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em
seguida solicitou a leitura das Correspondências: Ofício GP nº 136/2020 encaminhando
três Projetos de Lei para serem apreciados pela câmara de Vereadores. O presidente
informou que a correspondência ficará à disposição dos senhores vereadores e
vereadora, na secretaria desta Casa Legislativa. Passando para as MATÉRIAS DO
DIA, o Presidente solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a
leitura do Projeto de Lei nº 027/2020 que “AUTORIZA O MUNICÍPIO DE IPORÃ DO
OESTE A PERMUTAR PARTE DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE POR OUTRO
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PEDRO VANIR DAL MORO, PARA VIABILIZAR O
MELHOR APROVEITAMENTO DO IMÓVEL PELO MUNICÍPIO”. Após a leitura o
presidente disse que este Projeto de Lei será encaminhado às comissões permanentes
para análise e emissão de parecer. Na continuidade foi solicitada a leitura do Projeto
de Lei nº 028/2020 que “APROVA O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO (PMT) E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Também este Projeto será encaminhado para as
Comissões para avaliação e parecer. Em seguida, foi lido o Projeto de Lei nº 029/2020
que “AUTORIZA AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Em ato contínuo, foi lido o Ofício GP nº 0138/2020 que
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solicita a tramitação do Projeto de Lei nº 029/2020 em Regime de Urgência. Posto em
discussão, a vereadora Irmí se pronunciou favorável à tramitação urgente e disse que
todos conhecem a realidade deste município, está-se vivendo um verdadeiro caos
provocado pela estiagem e não há previsão de chuva para os próximos dias. O recurso
que deve ser destinado para a estação de captação que abastece as duas
comunidades é para ser aplicado na estrutura que já existe, que precisa de
investimentos e reparos para aumentar a vazão da água. Ninguém mais a se
pronunciar, o Presidente colocou em votação nominal a solicitação da tramitação do
Projeto de Lei nº 029/2020 em Regime Urgência, que foi aprovado por unanimidade de
votos. O Presidente informou que este Projeto de Lei terá sua tramitação em regime de
urgência e deliberado em Sessão Extraordinária. Na continuidade dos trabalhos o
Presidente solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura
do Projeto de Resolução nº 004/2020 que “ALTERA O ARTIGO 313 DA RESOLUÇÃO
Nº 006/2009, QUE INSTITUI O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE
VEREADORES DE IPORÃ DO OESTE/SC.” Após a leitura o Presidente falou que o
projeto de Resolução será encaminhado à comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, para análise e emissão de parecer. Na sequência, foi lida a Indicação nº 07/2020
de autoria da vereadora Irmí Rohr Schneiders. Feita a leitura e posta em discussão, a
vereadora Irmi fez a defesa da indicação dizendo que a justificativa que acompanha a
indicação está bastante clara e que a iluminação pública nas sedes das comunidades
com lâmpadas de LED é um desejo geral da população. Citou a Linha Vitória, em
especial. Argumentou que foi aprovado nesta Casa Legislativa um Projeto de Lei que
remaneja recursos para esta finalidade e espera que as obras aconteçam. Ninguém
mais a usar a palavra, o presidente falou que a Indicação será acatada e encaminhada
a quem se destina. Para usar a Tribuna no GRANDE EXPEDIENTE não havia registro
de inscritos. Passando para a ORDEM DO DIA, o Presidente colocou em primeira
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 004/2020 (Substitutivo) que “ALTERA LEI
COMPLEMENTAR N° 086 DE 18 DE JULHO DE 2012, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.” Nenhum vereador usou a palavra livre e o presidente colocou em
primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 004/2020(Substitutivo). Em votação
nominal o Projeto de Lei Complementar nº 004/2020 (Substitutivo) foi aprovado por
unanimidade de votos, inclusive com o voto do presidente por se tratar de Lei
complementar. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente colocou em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 017/2020 (Substitutivo) que “ALTERA LEI MUNICIPAL
Nº 1.538 DE 18 DE JULHO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O vereador
Fernando solicitou a palavra e falou sobre os projetos que compõe o Plano Diretor do
município, disse que são de suma importância para a organização do município, que
as alterações propostas são necessárias, pois a lei em vigor é desde o ano de 2012 e
que a realidade do município mudou, exigindo mudanças no código de posturas. Que
a proposta é resultado de muito estudo. Que antes de 2012 ele já teve oportunidade
para participar da elaboração da lei que disciplina o uso dos espaços do perímetro
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urbano, quando esteve participando de uma equipe de trabalho no PRODELI. Que, as
alterações hoje propostas, são fruto do trabalho de uma equipe de técnicos que atuam
na municipalidade e também de audiência pública da qual ele participou assiduamente.
Disse que todos os vereadores devem participar das audiências, dada a importância
desta discussão. Além disso, destacou que os projetos também passaram por estudo
a nível da Câmara, juntamente com vereadores, equipe técnica do município e
coordenado advogado Dr. Daniel. A vereadora Irmí, no uso da palavra, disse que há
muitos anos já se discutia a necessidade de promover mudanças no Plano Diretor,
discussão esta gerada pelo desenvolvimento do município nos últimos anos. Que, ela,
vereadora, participou das audiências e que por diversas vezes fora conversar com os
servidores municipais responsáveis pelo setor de tributos e técnicos a frente do
trabalho, para poder acompanhar e sentir quais alterações seriam necessárias. Disse
esperar que a sociedade compreenda que estas são atitudes necessárias para o bom
desenvolvimento do município. O vereador Mário Heck disse que também acompanhou
as audiências públicas e o estudo realizado pela Câmara de Vereadores. Disse que
muitas pessoas reclamaram por não conseguir acessar às audiências ocorridas via
internet. Disse ser uma situação atípica e compreensível, que parcela da população
não está habituada a lidar com a tecnologia virtual. Que ele, como vereador, se
aprofundou no constante dos projetos de lei e entende que as alterações são
necessárias e atendem a nova realidade do município. Que depois de oito anos em
vigor a lei já precisava ser revista. O Presidente Adriano também fez suas
considerações em relação aos projetos que compõe o Plano diretor. Disse que são os
três projetos em pauta que fazem o Plano Diretor e que este, em discussão, é o nº
017/2020 que versa sobre obras públicas e particulares, edificações, reformas,
fiscalização e conclusões de obras. Que um item que lhe chamou a atenção, são as
exigências previstas para profissionais engenheiros, arquitetos que devem se habilitar
junto ao município para atuarem neste território. Colocado em primeira votação nominal
o Projeto de Lei nº 017/2020 (Substitutivo) foi aprovado por todos os vereadores.
Em ato contínuo, o Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Lei nº
018/2020 (Substitutivo) que “ALTERA LEI MUNICIPAL N° 1.539 DE 18 DE JULHO DE
2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Nenhum vereador se pronunciou na palavra
livre e o Presidente colocou em primeira votação nominal o Projeto de Lei nº 018/2020
(Substitutivo) que foi aprovado por todos os vereadores. O Presidente informou que
a segunda discussão e votação destes projetos de lei serão na próxima sessão
ordinária. Para a EXPLICAÇÃO PESSOAL também não houve inscrições. O Presidente
solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para que fizesse a leitura do
Edital de Convocação de Sessão Extraordinária. Após a leitura do Edital, o presidente
agradeceu aos presentes e deu por encerrada essa sessão e destacou que, de acordo
com o regimento interno da câmara, no artigo 185, as sessões ordinárias, serão em
número de quatro mensais, como este mês é composto cinco segundas-feiras, no dia
30 de novembro não teremos sessão. Convocou os Vereadores para a próxima Sessão
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Ordinária que acontecerá no dia 07 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas, nesta
Casa Legislativa. Convocou também os vereadores para a Sessão Extraordinária que
acontecerá logo na sequência. Determinou a lavratura desta ata, que depois de lida,
discutida e aprovada será assinada pelos vereadores. Câmara de Vereadores, Sala
das Sessões, em 23 de novembro de 2020.
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