Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 07/2021
Ata da Quinta 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. Aos quinze dias do mês de março, do ano de dois
mil e vinte e um, (15/03/2021), 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 quinta sessão ordinária do exercício de 2021.
O Senhor Presidente, Mário Heck, cumprimentou os colegas vereadores, funcionários
da Casa, imprensa 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 5ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa,
da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 15 de março de 2021.
Expôs a pauta da sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com apreciação da
Ata nº 06/2021 da quarta 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 062/2021 encaminhando dois
Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Requerimento da vereadora Irmí retirando
matéria de sua autoria da pauta; Boletim da CNM. O Presidente informou que estas
correspondências ficarão à disposição da Senhora e Senhores vereadores na
secretaria desta Casa Legislativa. Passando para as MATÉRIAS DO DIA, solicitou ao
secretário para fazer a leitura do Projeto de Lei Complementar Nº 001/2021 que
“CONCEDE PISO SALARIAL PROFISSIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE E AOS DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Na
sequência, solicitou também a leitura do Projeto de Lei nº 008/2021 que “CONCEDE
REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E
LEGISLATIVO, NOS TERMOS DO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Ato contínuo, o Presidente solicitou a
leitura do Despacho do Presidente da Mesa Diretora nº 001/2021, justificando porque
não submeterá os Projetos de Lei com solicitação para serem apreciados em regime
de Urgência Especial em votação no plenário. Lido o despacho, o presidente informou
que, os dois Projetos de Lei que deram entrada nesta data, tramitam na forma
regimental e ficam baixados para as Comissões para devidos estudos e parecer. Na
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continuidade dos trabalhos, o Presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Osni
Simon para ler a Moção de Apelo nº 003/2021. Após a leitura, o Presidente disse que
a Moção fica baixada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para
emissão de parecer sobre a legalidade e pertinência. Para o GRANDE EXPEDIENTE
não houve inscritos e o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Colocou em única
Discussão o Projeto de Lei nº 006/2021 que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE
ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E FISIOTERAPEUTAS, AO
INSTITUTO HOSPITALAR BENEFICENTE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS PARA
O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Na palavra livre, a vereadora Irmí se manifestou e disse que considera o Projeto de Lei
importante, que o quadro de funcionários do hospital é restrito e que o Hospital
credenciou ao SUS vinte leitos, especificamente para internar e atender pacientes com
COVID-19. Que ceder servidores para auxiliar o hospital é uma atitude nobre e
necessária diante da situação em que se encontra o funcionamento do hospital. Que
há servidores visivelmente exaustos e é importante reconhecer a necessidade de
auxiliar o hospital. O vereador Paulo também se manifestou e disse que para Iporã do
Oeste é um privilégio ter, em sua sede, um hospital capaz de atender e dar suporte ao
hospital regional no atendimento à pacientes com COVID-19. Que a situação exige da
Administração Municipal essa atitude e, ceder servidores para atender no hospital é,
neste momento, importante. O vereador Adriano Klein, ao usar a palavra, disse que a
sociedade vive um momento atípico e que exige a adoção de medidas apropriadas.
Que há prioridades que se impõe neste momento e disponibilizar servidores para o
enfrentamento da pandemia é uma questão de necessidade e significa uma parceria
muito justa para com o hospital. O vereador Osni também se manifestou e disse que
seu posicionamento é favorável ao Projeto de Lei, que no momento, a prioridade é
salvar vidas. Que é justo que o setor público ceda servidores, pois que o hospital
disponibilizou vinte leitos para o atendimento da doença COVI-19. Que é visível o
esgotamento se servidores no enfrentamento da pandemia que já dura mais de um ano.
Ninguém mais a se manifestar, o Presidente colocou em única votação o Projeto de
Lei nº 006/2021, que foi aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade à
pauta, o Presidente colocou em única discussão Projeto de Lei do Executivo Municipal
nº 007/2021, que “DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CACS-FUNDEB, EM
CONFORMIDADE COM O ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
REGULAMENTANDO NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 14.113, DE 25 DE
DEZEMBRO DE 2020.” A vereadora Irmí falou que se tratava da regulamentação do
Conselho Municipal do FUNDEB e disse que Iporã é destaque pela qualidade de
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ensino, no país e estado. Que o recurso é muito bem aplicado, que o destaque não é
mérito de um ou outro, concorda com o colega Osni: que é resultado de uma longa
caminhada. O vereador Adriano disse que a intenção do Projeto de Lei é ajustar a lei
municipal à lei federal e expôs a composição representativa do Conselho. O vereador
Osni disse estar de acordo com a aprovação do Projeto de Lei, porque há prazos
delimitados para adequar a lei municipal à federal. Ninguém mais a se manifestar, o
Presidente colocou em única votação o Projeto de Lei nº 007/2021 que foi aprovado
por unanimidade de votos. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente colocou em
primeira votação o Projeto de Lei nº 005 de 2021 que ALTERA A REDAÇÃO DA LEI
Nº 1.705 DE 24 DE JUNHO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na palavra
livre, a vereadora Irmí disse que esta lei altera alguns dispositivos e citou as alterações:
a participação no Conselho de prestadores de serviços e representantes do SUAS. Que
o Projeto de Lei legaliza o Conselho conforme exigências da Lei Federal. Posto em
votação o Projeto de Lei nº 005/2021 foi aprovado por todos. Para a EXPLICAÇÃO
PESSOAL não houve inscrição. O Presidente solicitou ao secretário, Paulo, para fazer
a leitura do Edital de Convocação nº 001/2021 que convoca os vereadores para duas
Sessões extraordinárias a realizarem-se nos dias dezessete e dezoito de março de
2021 às 18h:00min. nesta Casa Legislativa. Feita a leitura e concluída a pauta, o
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Determinou
a escritura da ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos
vereadores. Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Sala das Sessões, em 15 de
março de 2021.
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