Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 05/2021

Ata da Terceira Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina. Exercício de 2021. Ao primeiro dia do mês de março, do ano de dois
mil e vinte e um, (01/03/2021), 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 Mário Heck, e secretariado pelo
vereador Paulo Sérgio Marx, realizou-se a terceira sessão ordinária do exercício de
2021. O Senhor Presidente, Mário Heck, cumprimentou os colegas vereadores,
vereadora, funcionários da Casa e solicitou ao secretário, vereador Paulo Sérgio Marx,
para fazer a chamada dos vereadores para fins de verificação de “quórum”. O
Secretário fez a chamada na seguinte ordem: Adriano Klein, Angelo Tonin, Darci José
de Souza, Irmí Rohr Schneiders, Mário Heck, Michel Nedel Barth, Odolir Bordignon,
Osni Simon, Paulo Sérgio Marx. 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 3ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão
Legislativa, da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 01 de março
de 2021. O Presidente convidou o Secretário de Saúde para discorrer sobre a situação
da Pandemia provocada pela transmissão do coronavírus no município e região. O
secretário, após os cumprimentos, disse que ao assumir a Secretaria tinha em mente
uma série de projetos para a pasta, mas que a situação da pandemia é emergente e o
trabalho deve ser focado para conter a disseminação da doença. Que um dos objetivos
era diminuir as filas de espera para exames e procedimentos de média e alta
complexidade, mas nos últimos vinte dias, pessoas doentes pela Covid-19 cresceu
demasiadamente. Que a secretaria teve que comprar testes para detectar a doença e
que se faz em torno de 30 testes por dia e, destes, em média, dez a doze dão resultados
positivos, que em dez dias, 47% (quarenta e sete por cento) dos testes feitos deram
resultados positivos. Que a pergunta é: “onde as pessoas se contaminam? ”. E,
responde: encontros de familiares, amigos e viagens de famílias a passeio. Disse que
fizeram algumas adaptações no Posto de Saúde para melhorar o fluxo das pessoas
que procuram por atendimentos e também direcionaram um espaço específico para
atender os suspeitos de Covid-19. Que os positivados são logo totalmente isolados.
Que além disso, cederam um médico do município ao hospital para atender aos
internados que, nos últimos dias esteve sempre com 100% (cem por cento) dos leitos
ocupados. Informou que os procedimentos eletivos estão suspensos. Que espera com
ansiedade pela vinda de vacinas, mas que este processo estava muito lento. Que o
município cogita a aquisição de vacinas, que a FECAN tenta intermediar a aquisição e
que esta fez reservas para destinar aos municípios. Lembrou que a vacinação é de
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competência da União, mas a lentidão do processo incentiva os municípios a adquirir
as doses e vacinar a população. Por fim, se colocou à disposição para
questionamentos. Como ninguém se manifestou, agradeceu a oportunidade e desejou
bom trabalho aos vereadores. O Presidente agradeceu ao secretário e expôs a pauta
da sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com apreciação da Ata nº 04/2021
da segunda sessão ordinária do exercício de 2021. Solicitou a dispensa da leitura,
porque a ata foi divulgada pelo sitio da Câmara e todos os vereadores receberam uma
cópia. Dispensada a leitura, o presidente colocou a Ata em discussão. Nenhum
vereador se manifestou e a ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade de
votos. O Presidente convidou o secretário, Paulo Sérgio Marx, para fazer a leitura das
correspondências: Ofício GP nº 046/2021 da Comissão de Finanças do município,
informando a suspenção da Audiência Pública de forma presencial; Decreto nº 30 de
17 de fevereiro de 2021 adotando medidas restritivas para enfrentamento da pandemia;
Ofício da Caixa, comunicando a liberação de recursos. O Presidente disse que essas
correspondências ficarão à disposição da Senhora e Senhores vereadores na
secretaria desta Casa Legislativa. Passando para as MATÉRIAS DO DIA , o Presidente
solicitou ao secretário, Vereador Paulo, para fazer a leitura da Moção de Apelo
001/2021 de autoria do Vereador Adriano, que SOLICITA PROVIDÊNCIAS PARA QUE
OS
ESTABELECIMENTOS
VETERINÁRIOS
QUE
VENDEM
INSUMOS
FARMACÊUTICOS PARA ANIMAIS, TENHAM UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM UMA LOGÍSTICA REVERSA, OU SEJA,
QUE FAÇAM O PONTO DE COLETA EM SEU ESTABELECIMENTO DOS
FÁRMACOS
VENDIDOS
AOS
AGRICULTORES
E
DEEM
DESTINO
AMBIENTALMENTE CORRETO PARA ESTE LIXO. Ato contínuo, o presidente pediu
ao secretário, Vereador Paulo, fazer a leitura da Moção de Apelo 002/2021 de autoria
dos Vereadores Irmí Rohr Schneiders e Osni Simon que apelam a autoridades federais
e estaduais que INCLUAM PROFESSORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
DENTRE O PÚBLICO PRIORITÁRIO PARA RECEBER A VACINA NO PLANO DE
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, AO LADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
Após a leitura, o Presidente informou que estas Moções são baixadas para a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final e estarão na Ordem do Dia na próxima sessão
ordinária. Na sequência, solicitou a leitura da Indicação 001/2021 de autoria do
vereador Paulo Marx que INDICA AO PREFEITO MUNICIPAL O ENCAMINHAMENTO
DE PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA E REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO, A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONFORME LEI FEDERAL Nº
13.465/2017. Após a leitura, o Presidente colocou a indicação em discussão. O
vereador Paulo, no uso da palavra, disse que traz à tona uma preocupação da sua
primeira legislatura. Que no município de Iporã do Oeste há inúmeros lotes de terra em
situação irregular, que no município se instalaram vários núcleos de urbanização, mas
as escrituras das terras ainda pertencem à zona rural, isto provoca um crescimento
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desordenado no município. Expôs situações onde já não há mais espaço para instalar
equipamentos públicos: rede de energia, iluminação pública, rede de água e esgoto.
Destacou que isso impede a correta urbanização. Que há um crescimento concreto do
município, que tem suas vantagens, mas o crescimento deve ser planejado e ordenado.
Falou das necessidades de regularizar o que já está consolidado e impedir que surjam
novos lotes irregulares. Apresentou os objetivos da Lei Federal que disciplina a
regularização. Disse que, para o município ou instituições credenciadas e habilitadas
possam atuar, é necessário criar uma lei que dá as diretrizes para as ações da
regularização no território do município. Há inúmeros benefícios para o cidadão que
hoje está residindo em lote não escriturado e legalizado, mas também o município se
beneficiará por ordenar o crescimento. A vereadora Irmi parabenizou o colega pela
indicação. Disse que trabalhou no programa de habitação e sabe o quanto a
regularização é importante para a população e o município. Que é testemunha dos
inúmeros lotes irregulares e as dificuldades que as famílias, residentes ou donas dos
lotes, têm para se beneficiar de programas sociais e públicos, disponíveis nas
diferentes esferas de governo. O vereador Adriano concorda com a indicação, mas
questiona se a lei municipal deve estar pautada na lei federal nº 13.465/2017. Que há
áreas realmente já consolidadas e regularizá-las conforme leis existentes no município
não há possibilidade. Além disso, expôs a preocupação com loteamentos não findados
existentes no município, que igualmente merecem atenção do setor público para
resolver o problema. O vereador Paulo solicitou a palavra para explicar a necessidade
de a lei municipal estar em sintonia com a lei federal. Sem mais manifestações, o
Presidente disse que a indicação é acatada e será encaminhada ao Executivo
Municipal. Passando para o GRANDE EXPEDIENTE o Presidente chamou para a
Tribuna o vereador Darci de Souza. Este se manifestou em relação ao Projeto de Lei
nº 002/2021, tramitando no Plenário e que pretende tornar os acessos às propriedades
rurais com fins de utilidade social e pública e autoriza o prefeito municipal a fazer a
manutenção dos acessos. O vereador disse que está consciente das emendas
modificativas apresentadas e que concorda com o Projeto de Lei com as emendas, pois
a disponibilização do cascalho não poderia ser de responsabilidade do agricultor.
Defendeu também aprovar o Projeto de Lei com as emendas em única votação. Disse
que está muito preocupado com o estado crítico em que estão muitos acessos, sugere
que o departamento de obras faça um levantamento e mapeie as prioridades, pois
considera que muitos não possam esperar até que as máquinas cheguem até a
comunidade. Passando para a ORDEM DO DIA, o Presidente colocou em primeira
discussão o Projeto de Lei nº 001/2021, que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO COM
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A vereadora Irmi, no uso da palavra livre, disse que se
trata do repasse de recurso para duas entidades: a Casa Familiar Rural e a Associação
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Comercial e Industrial, que muito representam para a população de Iporã do Oeste,
dado ao seu trabalho que é de interesse público. Na sequência, fez a leitura do mérito
do parecer como relatora. O vereador Osni Simon falou da importância que a Casa
Familiar Rural tem pelos trabalhos que presta aos alunos e famílias de agricultores, que
graças a este trabalho, muitos jovens são despertados pelo gosto na agricultura e assim
dão continuidade ao trabalho dos pais. E a Associação Comercial e Industrial por 30
(trinta) anos vem se destacando na formação de novos empreendedores neste
município. Que a maioria dos comerciantes e industrialistas passaram por esta
formação e isto enriquece o município como um todo. Ninguém mais a se manifestar,
o Presidente colocou em primeira votação o Projeto de Lei nº 001/2021, que foi
aprovado por unanimidade de votos. Em ato contínuo, o Presidente colocou em
Primeira discussão o Projeto de Lei nº 002/2021, que DECLARA DE INTERESSE
PÚBLICO E SOCIAL OS ACESSOS ÁS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO,
AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS EM PROPRIEDADES
RURAIS DE IPORÃ DO OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na palavra livre se
manifestou o vereador Michel Nedel Barth que, como relator da Comissão que avalia
as questões ligadas a agricultura, disse que sabe o que representa o acesso a uma
propriedade rural. Que cada vez mais precisa se adaptar às novas tendências e às
novas necessidades do mercado e da atividade. Sempre mais equipamentos pesados
precisam ter acesso, especialmente caminhões de grande porte. Concordou com a fala
do vereador Darci que pede para mapear os acessos e intervir naqueles de maior
necessidade. A vereadora Irmi disse concordar com os colegas no que diz respeito ao
levantamento das prioridades. Mas também expôs a necessidade de acesso às
pequenas propriedades, as de pouca produção, por uma questão humana e de direito
social. Falou sobre as emendas apresentadas pela comissão, que entende realmente
que alguns produtores rurais não têm condições de fornecer o cascalho, destacou a
emenda que permite ao prefeito regulamentar, justificou que se trata de um programa
novo e que depois de começar talvez seja necessário disciplinar horas de atendimento.
O vereador Paulo parabenizou a administação pela iniciativa de apresentar este projeto
de Lei. Que nos últimos anos muitos agricultores se sentiram abandonados. Que tem
conhecimento de agricultores que cederam inúmeras cargas de cascalho para a
manutenção das estadas municipais, mas não tiveram o acesso à sua propriedade
recuperada. O vereador Adriano também parabenizou o prefeito pela iniciativa e disse
que não tem como votar contra , que ele e mais um colega , no ano de 2019, fizeram a
indicação de número 08 (oito) solicitando ao então prefeito municipal providências para
que os acesos às propriedades rurais fossem mantidos pela municipalidade. Disse que
participara de reunião com a promotoria pública que afirmara que nenhuma máquina
pública poderia ser encontrada em terreno particular. E, tornar os acessos de utilidade
pública e social beneficia as ações públicas. O vereador Osni disse que realmente
concorda que os acessos às propriedades sejam consideradas de interesse público e
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social, que as famílias rurais necessitam da assistência pública na manutenção das
estradas. Mas destaca que as estradas municipais não podem ser negligênciadas e
esquecidas, que foi prioridade no governo anterior. O Presidente Mário também se
manifestou e falou que a agricultura é o berço da economia e citou a interdependêa que
existe entre as indústrias, comércio e agricultura. Por isso, o investimento nas estreadas
se justifica. Colocado em primeira votação o Projeto de Lei nº 002/2021 foi aprovado
por unanimidade de votos. Na sequência, o Presidente colocou em primeira discussão
o Projeto de Lei nº 003/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A FIRMAR CONVÊNIO/COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na
Palavra Livre, o Vereador Paulo disse que se absteve de votar na comissão e irá se
abster de votar o Projeto de lei em pauta, por ser parte integrante da diretoria da APAE.
O vereador Osni defendeu a aprovação do Projeto de Lei e disse ter certeza que o
recurso repassado será muito bem aplicado, que tem conhecimento do trabalho que é
realizado na instituição, que muita criança depende deste para desenvolver habilidades
intelectuais e motoras. Colocado em primeira votação o Projeto de Lei nº 003/2021,
foi aprovado por maioria de votos, O vereador Paulo se absteve do voto. Seguindo a
pauta, foi posto em Primeira discussão o Projeto de Lei nº 004/2021, que AUTORIZA
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE
SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, COM INTERVENIÊNCIA DO INSTITUTO GERAL
DE PERÍCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na palavra livre se manifestou a
vereadora Irmi, destacando os benefícios para a população deste município que
poderão contar com a expedição da cédula de identidade no município, Entende que o
processo será qualificado e agilizado. O vereador Adriano concorda com a cooperação
prevista através do Projeto de Lei, que se não houvesse esta parceria, os munícipes
não poderiam mais encaminhar a cédula de identidade no município, tendo o dispêndio
de se locomover a outros municípios. O vereador Paulo também se manifestou a favor
do Projeto de Lei destacando que os munícipes serão beneficiados e o recurso que o
município irá aplicar para a realização deste trabalho é pequeno se considerar o
benefício para a população. Colocado em primeira votação o Projeto de Lei nº
004/2021, foi aprovado por unanimidade. O Presidente anunciou que estes projetos de
lei passarão pela segunda votação na próxima sessão Ordinária. Na EXPLICAÇÃO
PESSOAL não houve inscrição. O Presidente aproveitou a oportunidade para prestar
sua solidariedade à família da servidora Noeli Grasel, que perdeu seu pai neste último
final de semana, e comunicou que, segundo o estatuto do servidor público municipal,
ela tem direito a 07 (sete) dias de licença. Assim, ela não terá expediente nesta semana.
Concluída a pauta, o Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão.
Convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 08
de março de 2021, segunda-feira, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa.
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Determinou a lavratura desta ata que, depois de lida, discutida e aprovada será
assinada pelos vereadores. Câmara de Vereadores, Sala das Sessões, em 01 de
março de 2021.
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