Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 08/2021
Ata da Primeira Sessão Extraordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa
Catarina. Exercício de 2021. Aos dezessete dias do mês de março, do ano de dois mil
e vinte e um, (17/03/2021), nas dependências da Sede do Poder Legislativo, situado
à Rua Boa Vista, nº 309, Centro, Município de Iporã do Oeste – SC, com início às
18h:00min (dezoito horas), presidida pelo Vereador Mário Heck, e secretariado pelo
vereador Paulo Sérgio Marx, realizou-se a primeira sessão extraordinária 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. Constatada 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 1ª Sessão
Extraordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 17 de março de 2021. Expôs a pauta da sessão e deu início à
ORDEM DO DIA. Colocou em primeira discussão o 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”. Primeiramente a vereadora Irmí se pronunciou e disse
que o piso salarial dos agentes de saúde e de endemias está previsto em Lei Federal
e que o repasse para o município vem de acordo com o previsto no Projeto de Lei.
havendo, dessa forma, previsão orçamentária. Que o município resolveu solicitar
autorização da Câmara para conceder o benefício, porque historicamente vem
realizando esta prática. Além disso, é um amparo legal. Disse ainda, que há agentes
de saúde realizando um bom trabalho, mas reconhece também que, como em
qualquer outro setor, há os que deixam a desejar na prestação do serviço. Sem mais
vereador a se manifestar, o Presidente colocou o Projeto de Lei Complementar nº
001/2021 em votação nominal que foi aprovado por unanimidade absoluta. O
presidente também proferiu seu voto por se tratar de Lei Complementar. Na
sequência, colocou em primeira discussão o 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”. Na palavra livre,
se manifestou inicialmente a vereadora Irmí, que defendeu a aprovação do Projeto
de Lei dizendo que o índice de reajuste é de 5.20% (cinco vírgula vinte por cento).
Que é de conhecimento público que os salários dos servidores municipais de Iporã
do Oeste é um dos mais baixos da região, que a revisão é uma questão de justiça.
Destacou que em outros anos também os agentes políticos eram incluídos nesta
revisão. Que neste Projeto de Lei, estes não foram beneficiados, que considera isto
uma atitude nobre do prefeito municipal. Destacou o impacto econômico dessa
atitude num ano e em quatro anos a favor da economia do município. O vereador
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Paulo também se pronunciou a respeito desse Projeto de Lei. Explicou que são os
índices oficiais e que esta revisão pode ser concedida apesar da pandemia. Que o
Prefeito Municipal está de parabéns por não incluir nesta revisão os agentes
políticos. Que em nenhum momento o prefeito municipal cogitou a concessão da
revisão aos agentes políticos, que esta legislatura está há apenas dois meses em
vigor, não se justificaria nomear perdas salariais. Mencionou a votação da revisão
salarial há quatro anos, nos quais os agentes políticos foram beneficiados e, que há
vereadores presentes, que aprovaram a proposição. O vereador Osni parabenizou o
Executivo Municipal pela iniciativa e considera justa a revisão. Que os servidores
fazem funcionar a máquina pública, tanto os servidores internos, quanto os que
realizam trabalhos externos. Destacou que a classe do magistério não está incluída
para receber o benefício, pois estes estão amparados pela lei do piso salarial.
Ninguém mais a se manifestar, o Presidente colocou em primeira votação o Projeto
de Lei nº 008/2021, que foi aprovado por unanimidade. Concluída a pauta, o
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Determinou
a lavratura desta ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelos
vereadores. Câmara Municipal de Vereadores, Sala das sessões, em 17 de março de
2021.
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