Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 209/2020

Ata da Trigésima Sexta 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 quatorze dias do mês de dezembro, do ano
de dois mil e vinte, (14/12/2020), 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 sexta 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 36ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 14 de dezembro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da ata nº 208/2020 da 35ª
Sessão Ordinária, solicitou a dispensa da leitura da Ata, pois, a mesma foi publicada
no ‘site’ da câmara e os vereadores receberam uma cópia. Aprovada a dispensa da
leitura, o presidente colocou a ata em discussão. Nenhum vereador se manifestou e a
ata foi aprovada na íntegra. Dando continuidade, a secretária foi convidada para ler as
correspondências: Ofício GP nº 145/2020, encaminhando Projeto de Lei para
apreciação da Câmara de Vereadores; Ofício GVNK 001/2020 encaminhando Projeto
de Lei Legislativo para apreciação; Ofício CC/CAM nº 936/2020 resposta à Moção de
Apelo nº 09/2020; Convite para o Lançamento Oficial dos Programas de Integridade do
TCE/SC e MPC/SC. Passando para as MATÉRIAS DO DIA, o Presidente solicitou à
secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura do Projeto de Lei nº
031/2020 que “AUTORIZA A CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE
DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE AO ESTADO DE SANTA CATARINA,
ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.” Após a leitura
do Projeto de Lei, a secretária leu o Ofício GP nº 146/2020 que solicita a tramitação do
Projeto de lei nº 031/2020 em Regime de Urgência. Colocada em discussão a
solicitação da tramitação do Projeto de Lei nº 031/2020 em Regime de Urgência, o
vereador Darci José de Souza se manifestou e disse que todos sabem da necessidade
de alocar a Polícia Militar em outro espaço, que todos os vereadores foram procurados
pela polícia para resolver este problema, mas que esta administração esperou por
quatro anos para tomar uma atitude, que agora no “apagar das luzes do mandato” vem
solicitar urgência. O vereador Mário Heck disse que não concorda com a apreciação
em Regime de Urgência, pois deveria se consultar o próximo prefeito para tomar uma
decisão. Que há muito tempo a Polícia Militar está reivindicando um espaço mais
apropriado. Questiona agora a urgência. A vereadora Irmí disse que teve a
oportunidade de conversar com o prefeito em exercício que a colocara a par da
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situação. Que realmente a Polícia Militar há muito tempo está esperando por um espaço
mais digno de trabalho, que o Projeto poderia ter dado entrada antes para ser apreciado
com calma. Mas com a situação em que se encontra a Polícia Militar, entende ser
necessário aprovar o Regime de Urgência para que o Projeto de Lei possa ser
apreciado ainda este ano. O Presidente deu um espaço ao prefeito em exercício para
explicações. Este, ao se manifestar, disse que faz tempo que realmente a Polícia Militar
está reivindicando outro espaço para trabalhar. Que a Administração esteve
empenhada para resolver o problema, que trabalhou para ceder a edificação onde
funcionava o CRAS, mas que fora surpreendida com uma cláusula contratual entre o
município e o estado, explicou que no passado, este lote era de domínio do Estado de
Santa Catarina, quando foi cedido ao município, uma das condições impostas era que
este prédio deveria atender às necessidades ligadas diretamente ao município. Que,
então se projetou outro espaço, que este fica próxima ao Corpo de Bombeiros e que
alguns ambientes serão compartilhados com o próprio quartel. Que esta questão, caso
o Projeto de Lei não for aprovado, não atingirá a administração, mas a sociedade como
um todo, pois o Município de Iporã do Oeste corre o risco de ficar sem os serviços da
Polícia Militar. O Presidente agradeceu a explicação do prefeito e continuou com a
palavra livre. O vereador Antônio Suzin disse ser favorável ao Regime de Urgência, que
isto não afetará a transição de governo. O vereador Noiri Kosmann se manifestou
favorável ao Regime de Urgência, pois o espaço poderá ser inutilizado pelo município
e que Iporã do Oeste não poderá ficar sem a Polícia Militar. O vereador Sírio disse que
esta questão não irá beneficiar esta ou aquela administração pública e, como
conhecedor do problema, concorda que isto se resolva rapidamente. O Presidente
colocou em votação nominal a solicitação da tramitação urgente do Projeto de Lei nº
031/2020 que foi aprovado por maioria de votos. Votaram a favor, os vereadores: Irmí
Rohr Schneiders, Noiri João Kosmann, Sérgio Antônio Suzin, Fernando Ott, Sírio
Assmann. Votaram contra o Regime de Urgência: Darci José de Souza, Mário Heck e
Mário Ribeiro de Freitas. Assim, disse o Presidente: Esse Projeto de Lei será discutido
e votado na próxima sessão ordinária. Na continuidade, o Presidente pediu à secretária,
Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura do Projeto de Lei Legislativo nº
002/2020 que ALTERA A DENOMINAÇÃO DA VIA PÚBLICA SETE DE FEVEREIRO
PARA RUA PEDRO ARTUR AMMON, LOCALIZADA NOS LOTEAMENTOS VILA
GERMÂNICA E NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE”. Após a
leitura, o Presidente informou que esse Projeto de Lei legislativo será encaminhado
para a comissão de Legislação Justiça e Redação Final para análise e emissão de
parecer. Em seguida, solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer
a leitura do Requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que
solicita a inclusão do Projeto de Resolução nº 006/2020 em Regime de Urgência.
Colocado em discussão somente o presidente se manifestou e explicou qual correção
deve ser feita no Regimento Interno que, recentemente, foi revisado. Disse que este
necessita estar em consonância com a Lei Orgânica do município, por isso a urgência
na alteração. Colocado em votação nominal, o Requerimento que solicita a inclusão do
Projeto de Resolução nº 006/2020 em Regime de Urgência, foi aprovado por
unanimidade de votos. Dessa forma, o presidente informou que o Projeto de Resolução
estará na ordem do dia desta sessão em única discussão e votação. Passando para o
GRANDE EXPEDIENTE, o Presidente chamou a vereadora Irmí nRohr Schneiders para
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usar a tribuna para seu pronunciamento sobre Ações Voluntárias. A vereadora Irmí,
após os cumprimentos, falou sobre a ação ocorrida neste último sábado, uma parceria
entre a ASANIO e o Lixo Zero, que nesta ação se envolveram em torno de 35 (trinta e
cinco) voluntários. A atividade consistia em recolher o lixo à beira das rodovias que
ligam Iporã do Oeste a Mondaí, Itapiranga e Descanso. Que este é um trabalho
realizado com o objetivo de conscientizar a população sobre o destino adequado do
lixo. Lamenta que ainda há muitas pessoas que jogam seu lixo pela janela do carro.
Que apesar de todo o esforço de alguns para que estas atitudes sejam corrigidas, ainda
há pessoas que são negligentes. Passando para a ORDEM DO DIA, o Presidente
solicitou à Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura do parecer da comissão
de Legislação, Justiça Redação Final, que apresentou uma Emenda Modificativa ao
Art. 2º do Projeto de Lei Complementar nº 006/2020 que DISPÕE SOBRE
ESCOLARIDADE MÍNIMA PARA CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE
NOMEAÇÃO. O Presidente informou que com a revisão do Regimento Interno,
aprovada neste ano, será votado primeiramente a emenda modificativa e na sequência
o Projeto de Lei Complementar. Colocou em primeira discussão a Emenda Modificativa
ao Projeto de Lei Complementar nº 006/2020 que DISPÕE SOBRE ESCOLARIDADE
MÍNIMA PARA CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE NOMEAÇÃO.O vereador Noiri,
relator da Comissão e autor da emenda, justificou-a dizendo que o grau de instrução
não define a competência da pessoa e se manifestou contra o Projeto de Lei caso sua
emenda não for aprovada. O vereador Mário Heck disse que defende a escolaridade
mínima de ensino superior para secretários, e nível médio para diretores, que estas
pessoas ao assumir o cargo precisam saber interpretar, ter conhecimento, buscar e
elaborar projetos. O vereador Sírio se manifestou favorável à emenda que exclui o
ensino superior para secretários, disse que há secretarias que exigem um certo grau
de instrução, mas também há secretarias que não há esta necessidade, que isto deve
ser de livre nomeação do prefeito. A vereadora Irmi disse que este projeto é muito
polêmico, que nesta situação não gostaria de ser vereadora para não manifestar sua
opinião, que conversou com muita gente e percebeu que a sociedade está dividida em
relação às exigências de escolaridade mínima. Que existem pessoas com nível superior
com boas condições, competentes e capazes, mas também existe o contrário. O
vereador Mário Ribeiro de Freitas afirmou que agora todos os Projetos de Lei deveriam
ter sido discutidos com o novo prefeito que tomará posse. Que agora, no final de
governo, a administração municipal vem impondo projetos de Lei que há muito
poderiam ter sido apreciados. Defende que os secretários devem ser de livre nomeação
do prefeito e de sua confiança. Questiona porque a administração não entrou com este
Projeto de Lei há quatro anos, que este não é um projeto que, neste momento, deva
ser apreciado. O vereador Darci disse lamentar que se discute um Projeto de Lei neste
sentido, que votará contra a emenda e contra o Projeto de Lei, defendeu que a
nomeação dos cargos comissionados devam ser de livre nomeação e de confiança do
prefeito. O vereador Sérgio Antônio Suzin disse que votou a favor da emenda na
comissão, mas que mudou sua posição em razão de argumentos que ouvira de
pessoas. O vereador Fernando Ott disse ser vergonhoso alguém não concordar com
escolaridade mínima para atuar como secretários, que lamenta ter que ouvir as
“baboseiras” de colegas nesta Casa. Que o estudo é o melhor presente que os pais
podem dar a seus filhos. Que isto é para sempre e dá qualidade de vida. Que concorda
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que os secretários tenham nível superior para exercer a função, que o Projeto de Lei é
uma sugestão da comunidade representada pelo PRODELI . Que o PRODELI é sempre
parceiro da Administração Pública, que ajudou na elaboração de vários projetos e citou
o Plano Diretor e que este Projeto que impõe escolaridade mínima para cargos
comissionados estava sendo discutido por muito tempo e que um dia ele deveria ser
apreciado pela Câmara. Disse estar a favor do Projeto de Lei na íntegra, sem emenda.
Posta em votação nominal a Emenda foi rejeitada por maioria de votos. Votaram contra
a emenda os vereadores: Mário Heck, Irmí Rohr Schneiders, Sérgio Antônio Suzin,
Fernando Ott, Adriano Klein, Darci José de Souza. Votaram a favor da Emenda: Noiri
João Kosmann, Sírio Assmann, Mário Ribeiro de Freitas. Na Continuidade dos
trabalhos, o Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar
nº 006/2020 que DISPÕE SOBRE ESCOLARIDADE MÍNIMA PARA CARGOS
COMISSIONADOS DE LIVRE NOMEAÇÃO. O vereador Mário Heck novamente se
manifestou favorável à escolaridade mínima para assumir cargos comissionados na
administração pública, que é uma situação difícil, mas entende ser necessária e que
isto não significa que se age contra a população e considera que as pessoas vão
aprovar esta decisão, porque é preciso ter conhecimento para desempenhar essas
funções. O vereador Darci disse ser vergonhoso que nesta Casa se tira direitos do
povo, especialmente dos agricultores. Que os melhores empresários e agricultores bem
sucedidos, em sua grande maioria, não possuem o Ensino Fundamental completo.
Quem votar a favor deste projeto de lei, não merece os votos das pessoas humildes.
Disse ele. E argumentou que se tira direitos dessas pessoas. Dos comissionados se
exige escolaridade mínima, mas para vereador e prefeito estas não são necessárias.
Considera isto uma incoerência. Citou o vereador Fernando que em nome do PRODELI
gastou R$ 6.000,00 (seis mil reais) para viajar. E que se for assim, o Presidente do
Legislativo também precisa de ensino superior para desempenhar a função. O vereador
Sérgio Suzin disse que ele só possui a quarta série do Ensino Fundamental, mas que
tem uma filha formada em Direito e que tem muito orgulho disso. Mas entende que os
secretários municipais precisam ter instrução para desempenhar a função. A vereadora
Irmí disse que irá falar sobre sua experiência. Que fora convidada, numa gestão
anterior, para assumir uma pasta na Administração Municipal e que logo sentiu que
precisava se aperfeiçoar, estudar, e, por isso, foi buscar um curso superior, que sofreu
muito para realizar o trabalho concomitante à faculdade, mas que a faculdade a
auxiliara e a ajudou na administração. Que o caráter da pessoa, precisa ser lavado em
conta na escolha do comissionado, que nem todas as pessoas que possuem o ensino
superior tem perfil para ocargo. Mas entende que se precisa formação e instrução para
desempenhar bem a função. O vereador Noiri disse que fez uma emenda ao projeto,
mas entende também que há uma cláusula que permite que o secretário possa buscar
formação durante o desempenho da função e, por isso, estará a favor do Projeto de lei.
O vereador Sírio questionou a postura do colega Noiri e defendeu que para as funções
de cargos de confiança do prefeito não se deva fazer tais exigências. Disse que
concorda que há cargos que exigem uma instrução maior, como o ensino superior, mas
também existem os que não tem esta necessidade. Disse que nem sempre a
escolaridade faz a competência. Que a escolha deve ser do prefeito e que este sim
precisa avaliar se a pessoa tem ou não competência para a função. O vereador Mário
Ribeiro de Freitas também defendeu que a escolha dos cargos comissionados deve ser
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livre e do prefeito, é a ele que compete avaliar se a pessoa tem ou não condições para
exercer a função. O vereador Fernando salientou que os tempos atuais são diferentes
e que qualquer cidadão tem condições para acessar a uma faculdade, que esta
situação está facilitada e argumentou que quem quer, consegue frequentar a um ensino
superior. Colocado em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 006/2020,
foi aprovado por maioria de votos. Votaram a favor do Projeto de Lei os vereadores:
Mário Heck, Irmí Rohr Shneiders, Noiri João Kosmann, Sérgio Antônio Suzin, Fernando
Ott e Adriano Klein. Votaram contra o Projeto de Lei os vereadores: Darci José de
Souza, Sírio Assmann e Mário Ribeiro de Freitas. O Presidente anunciou que a
segunda discussão e votação deste Projeto de Lei Complementar será na próxima
Sessão Ordinária. Em ato contínuo, o Presidente colocou em primeira discussão o
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.” A vereadora Irmí disse que esta
permuta é uma questão de logística, que a Admiração Pública e o proprietário do lote
serão beneficiados, trata-se de pequena área que, se permutada, facilitará o acesso e
o uso dos lotes por ambos. Colocado em primeira votação o Projeto de Lei nº
027/2020, foi aprovado por unanimidade de votos. O Presidente falou que este Projeto
de Lei terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão ordinária. Na
sequência, o Presidente passou para a primeira discussão do Projeto de Lei nº
028/2020 que APROVA O PLANO MUNICIPAL DE TURISMO (PMT) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Convidou primeiramente a consultora terceirizada do SEBRAE,
senhora Traute Limberger que assessorou a construção do Projeto, para falar sobre o
projeto de lei. A Senhora Traute explicou a estrutura do Projeto. Destacou que o Plano
é um Instrumento Técnico de Gestão, que o turismo não se trabalha na região de forma
aleatória, precisa ser documentado, firmar diretrizes e planejamento. Que todos devem
focar a atividade turística, tanto o setor público como a iniciativa privada. Que este foi
construído com participação representativa da sociedade e que é flexível e deve ser
revisto anualmente conforme as mudanças que surgem. Que esta questão deve ser
sempre bem refletida e não se pode ter pressa quando a questão envolve o turismo,
que esta construção é devagar e contínua. Que o planejamento e construção vem muito
antes de requisitar visitas turísticas. Disse que apenas assessorou a equipe que esteve
a frente da construção do Plano, pois conhecer a realidade do município é muito
importante para que o plano seja de fato viável. Disse entender que esta região tem
muito potencial turístico e que isto deve ser reconhecido e valorizado. Que as novas
tendências turísticas estão voltadas mais para os ambientes naturais e que neste
aspecto a região tem potencialidade. Por fim, agradeceu a oportunidade e desejou um
bom trabalho a todos. O presidente agradeceu à Traute pela explicação e disse que a
palavra continua livre. A vereadora Irmí afirmou que o Plano Municipal de Turismo é um
sonho. Que em nossa região as pessoas têm o hábito de atribuir valor àquilo que não
é nosso. Que devemos reconhecer que esta região tem potencial e que a atividade
turística não pode ser entendida como uma competição e sim entendê-la como uma
rede de cooperação. Disse que, como vereadora, estará cobrando que o Plano de
Turismo seja colocado em prática. O vereador Mário Heck disse que o município tem
muitos espaços bonitos, que muitas vezes nós não damos importância para aquilo que
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está perto de nós. Que é importante que se reconheça e valorize. O vereador Fernando
destacou que acompanhou a construção do Plano municipal de turismo, que é
integrante da Câmara técnica que esteve à frente deste trabalho. Parabenizou a
assessora Trauti pelo trabalho e acompanhamento e todos que se envolveram na
construção deste projeto. Mário Ribeiro de Freitas disse que o Plano é muito importante
para e região e município. Que viajou por diversas vezes para o litoral e entende que
aquela região é muito diferente da nossa e para o turismo dar certo o investimento é de
alto custo. Que no setor há exigências legais que devem ser observadas. Entende que
há limites econômicos que podem inviabilizar o desenvolvimento turístico nesta região.
O vereador Adriano, presidente, disse que se trata de um excelente projeto. Que cada
qual tem a sua visão a respeito. Ressaltou que conhece a realidade de alguns
municípios que sem muitos custos conseguiram avançar no empreendimento. Ninguém
mais a se manifestar o Presidente colocou em primeira votação o Projeto de Lei nº
028/2020 que foi aprovado por unanimidade. O Presidente observou que esse Projeto
de Lei terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão ordinária. Em ato
contínuo, colocou em primeira discussão o Projeto de Lei nº 030/2020 que “RATIFICA
AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NA 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
CONSÓRCIO
PÚBLICO
DO
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONDER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Não
houve manifestação de vereador e o Presidente colocou em primeira votação o Projeto
de Lei nº 030/2020, que foi aprovado por unanimidade de votos. Também este Projeto
de Lei terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão ordinária. Na
continuação dos trabalhos, o Presidente colocou em única discussão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 002/2020 que DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO
SOLENE DE POSSE DO PREFEITO DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ
DO OESTE E DOS VEREADORES ELEITOS PARA A 9ª LEGISLATURA 2021-2024.
Na palavra livre, a vereadora Irmí destacou que este projeto expõe as diretrizes e as
coordenadas para a sessão solene de posse dos eleitos na última eleição municipal,
delimitando as presenças, bem como, as medidas adotadas para segurança sanitária.
Ninguém mais a se manifestar, o Presidente colocou em única votação o Projeto de
Decreto Legislativo nº 002/2020, que foi aprovado por unanimidade de votos. O
presidente observou que com a aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo, será
feita a redação do Decreto, que após assinado pelo presidente, será publicado, e o
mesmo estará em vigor. Ato contínuo, o Presidente colocou em única discussão o
Projeto de Resolução nº 005/2020 que ESTABELECE RECESSO ADMINISTRATIVO
NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPORÃ DO OESTE/SC NO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 24/12/2020 A 03/01/2021. A vereadora Irmí
disse ser testemunha de que todos os servidores desta Casa Legislativa prestaram
bons serviços durante essa Legislatura e que durante os quatro anos sempre estiveram
à disposição para fazer o melhor. Lembrou também que os servidores estarão à
disposição durante os atos solenes de posse no dia primeiro de janeiro. Sem mais
manifestações o Presidente colocou em única votação o Projeto de Resolução nº
005/2020, que foi aprovado por todos. O Presidente: “Com a aprovação deste Projeto
de Resolução, será feita a redação da Resolução, que após assinada pelo presidente,
será publicada, e a mesma estará em vigor.” Seguindo a pauta, o Presidente colocou
em única discussão o Projeto de Resolução nº 006/2020 que ALTERA O §1° DO
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ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO N. 006/2009, QUE INSTITUI O REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPORÃ DO OESTE/SC. Ninguém se manifestou
e o presidente explicou quais correções devem ser feitas no Regimento Interno com a
aprovação desta Resolução. Colocada em única votação o Projeto de Resolução nº
006/2020 foi aprovada por unanimidade. Assim, disse o presidente “Com a aprovação
deste Projeto de Resolução, será feita a redação da Resolução, que após assinada
pelo presidente, será publicada, e a mesma estará em vigor.” Neste momento o
Presidente Adriano Klein, transferiu a função ao vice presidente para defender matéria
de sua autoria. O vereador Mário, na função de presidente, colocou em única discussão
a Moção de Apelo nº 010/2020 que APELA, ao Excelentíssimo Senhor PAULO
ROBERTO NUNES GUEDES, Ministro da Economia, à Excelentíssima
Senhora TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS, Ministra da Agricultura
Pecuária e Abastecimento, ao Excelentíssimo Senhor RICARDO DE GOUVÊA,
Secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina, ao Excelentíssimo Senhor 2º
Sgt. BM. SIDNEI DEZORDI, Coordenador Regional da Defesa Civil, ao Excelentíssimo
Senhor CEL. RR. BM. ALDO BAPTISTA NETO, Chefe da Defesa Civil Estadual, ao
Excelentíssimo Senhor JULIO GARCIA, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, PARA QUE SEJAM ADOTADAS MEDIDAS DE AUXÍLIO
AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE SOFREM OS EFEITOS DA ESTIAGEM NO
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, BEM COMO, EM TODA A REGIÃO DO
EXTREMO-OESTE DE SANTA CATARINA. ALÉM DE OUTRAS, PRORROGAR O
PAGAMENTO DAS PARCELAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO COM
VENCIMENTOS PREVISTOS PARA O ANO DE 2021, PARA A PARTIR DA ÚLTIMA
PARCELA DO CONTRATO. Na palavra livre, o vereador autor, Adriano Klein se
pronunciou dizendo que esta moção era importante para o município e região, porque
apela às autoridades para que tomem medidas para auxiliar os agricultores que tiveram
prejuízos nesta seca histórica para a região. Que a perda da primeira safra de milho foi
praticamente total, espera-se agora que se possa colher os frutos da segunda safra.
Disse que era importante prorrogar as prestações dos empréstimos de custeios e dos
investimentos, pois entende que com os prejuízos causados pela seca podem
comprometer o pagamento das dívidas. Que esta medida não beneficiará apenas os
agricultores, mas também o setor do comércio indústria e prestação de serviços, pois
os agricultores terão condições para continuar a produção e não precisam se desfazer
do capital em função dos empréstimos bancários realizados. Se não forem tomadas
medidas de auxílio, muitos agricultores não terão condições para manter suas
propriedades. Por fim, solicitou o apoio dos colegas vereadores. Ninguém mais a se
manifestar, o Presidente em exercício colocou em votação a Moção de Apelo nº
010/2020, que foi aprovada por unanimidade de votos. O Presidente, Mário Heck disse
que a Moção de Apelo será encaminhada para as autoridades mencionadas.
Agradeceu a oportunidade e devolveu a função ao presidente, Adriano. Para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL não houve inscrição. O Presidente, vereador Adriano,
aproveitou o momento para falar sobre o Ato nº 008/2020 da Mesa Diretora que
suspendeu para este ano o Projeto Cidadão Participativo, explicou que em função da
pandemia provocada pela disseminação do coronavírus somente nos dois primeiros
meses houve participação de público nas sessões, que depois isso foi interrompido e
que não há razões para, neste ano, realizar a premiação. Encerrada a pauta, agradeceu
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a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que
acontecerá no dia 21 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa.
Em seguida, 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 de Iporã
do Oeste, Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2020.
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