Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 10/2021
Ata da Sexta Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado
de Santa Catarina. Aos vinte e dois dias do mês de março, do ano de dois mil
e vinte e um, (22/03/2021), 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 sexta
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. 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 6ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 9ª Legislatura da
Câmara Municipal de Vereadores, do dia 22 de março de 2021. Expôs a pauta
da sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com apreciação da Ata
nº 07/2021 da quinta sessão ordinária do exercício de 2021 e apreciação da
Ata nº 09/2021, da segunda sessão extraordinária realizada no dia 18 de
março. Solicitou a dispensa da leitura, porque as atas foram divulgadas pelo
sitio da Câmara e todos os vereadores receberam uma cópia. Dispensada a
leitura, o presidente colocou a Ata 07/2021 em discussão. Nenhum vereador
se manifestou e a Ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade de
votos. Na sequência, o Presidente colocou em discussão a Ata nº 09/2021, sem
manifestação de vereador, o Presidente colocou em votação a Ata nº 09/2021
que foi aprovada por unanimidade. O Presidente convidou o secretário,
Paulo Sérgio Marx, para fazer a leitura das correspondências: Ofício GP nº
063/2021, encaminhando Projeto de Lei para apreciação da Câmara; do
Ministério da Educação, resposta à Moção de Apelo nº 02/2021; Ofício Circ.
003/2021 da UVESC sobre transferência do Encontro Estadual de
Vereadores; Folder SindiTabacoNews. O Presidente informou que estas
correspondências ficarão à disposição da Senhora e Senhores vereadores na
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secretaria desta Casa Legislativa. Passando para as MATÉRIAS DO DIA, o
Presidente solicitou ao secretário Paulo, para fazer a leitura do Projeto de
Lei Complementar nº 002/2021, após a leitura, o Presidente disse que o
Projeto de Lei será encaminhado para as comissões pertinentes para análise
e parecer. Na sequência, foi lida a Moção de Apelo 004/2021 de autoria da
vereadora Irmí. Após a leitura, o presidente disse que a Moção será
encaminhada para a comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para
parecer. Ato contínuo, foi lida a Indicação 02/2021 de autoria da vereadora
Irmí Rohr Schneiders. Na discussao, a vereadora Irmí disse que fora
procurada por mães residentes neste loteamento, que solicitaram o Parque
Infantil, que a justificativa que acompanha a Indicação está bastante clara
e quanto à necessidade do empreendimento, que a indicação vem
acompanhada de mapa do terreno público ali disponível. O vereador Osni
também se manifestou e disse que destinar espaços para a recreação das
crianças é muito importante para seu desenvolvimento integral. Que é
preciso afastar as crianças do meio virtual. Que criança que se movimenta
gasta energia, cansa o corpo, mas acalma a mente. Além disso, destacou que
a criança interage com as outras e desenvolve a capacidade da empatia. O
Presidente informou que a Indicação é acatada e será entregue ao órgão
competente. Passando para o GRANDE EXPEDIENTE o Presidente chamou
o vereador Osni Simon para usar a Tribuna para seu pronunciamento a
respeito do dia internacional da pessoa com Síndrome de Down e sobre o Dia
Mundial da Água. Osni destacou que a pessoa portadora da Sídrome de
Down não é doente. Pelo contrário, é saudável e inteligente, capaz de
desenvolver habilidades múltiplas, se incentivada desde pequena. E devem
ser incluídas no meio social e mercado de trabalho. Por isso, justifica aprovar
Projeto que destina recursos financeiros a instituição que trabalha na
educação das crianças com deficiência. Explicou as características de pessoas
com síndrome de Down. Evidenciou que estas pessoas não podem ser
tratadas como vítimas, mas como pessoas inteligentes e capazes. A respeito
do dia mundial da água, o vereador disse que vivemos no planeta terra, mas
poderia se reconhecer que vivemos no planeta água. Falou sobre a
porcentagem de água no planeta que é volumosa, mas destacou que a
porcentagem de água doce, potável e própria para o consumo humano é
pequena. Por isso, exige proteção e conservação. É preciso desenvolver uma
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consciência protetiva para que a próxima geração tenha água para consumo
humano. Expôs estatísticas para comprovar a falta de água potável, já neste
período. Destacou a situação da falta de água em nosso município, cujo nome
indica ser terra da água boa. Disse que o município tem grande problema
com a falta de água para o abastecimento na cidade, mas também alertou
sobre os problemas enfrentados pelos agricultores. Disse que a seca
enfrentada no ano passado e também parte deste ano não foi a primeira e
nem será a última. Por isso, são necessárias tomar medidas em tempo para
não expor a população ao sofrimento de não ter água para suprir
necessidades básicas. Na ORDEM DO DIA, colocou em segunda discussão o
Projeto de Lei nº 005/2021, que “ALTERA A REDAÇÃO DA LEI Nº 1.705 DE
24 DE JUNHO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Na palavra
livre nenhum vereador se manifestou e o Presidente colocou em segunda
votação o Projeto de Lei nº 005/2021, que foi aprovado por unanimidade de
votos. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente colocou em única
discussão a Moção de Apelo nº 003/2021, que apela, aos Deputados Federais
de Santa Catarina que manifestem apoio e incentivem a criação da frente
parlamentar em apoio ao produtor de leite, que tem por objetivo incentivar,
fomentar e dar maior segurança para o setor produtivo de leite no país. Na
defesa da matéria, o vereador Paulo, autor da Moção, disse que a moção está
sendo destinada para os dezesseis deputados federais de Santa Catarina,
solicitando empenho e apoio para que esta Frente Parlamentar seja criada,
cujo requerimento já está protocolado na Mesa Diretora do Congresso
Nacional por um deputado de Goiás. Que no município de Iporã do Oeste
este, é o setor que mais emprega e é atividade essencial da maioria dos
agricultores deste município. Representa mais de 22% (vinte e dois por
cento) do agro além de impulsionar o movimento econômico do município.
Que há muitos produtores de leite desmotivados pela falta de uma política
mais justa no setor e há preocupação com estes, pois são cidadãos que
aprenderam este ofício e a isto dedicaram suas vidas. Quando não puderem
mais se sustentar nesta atividade, vão trabalhar em que? Questionou. Falou
sobre a produção leiteira no país, para destacar sua importância nacional.
Por fim, solicitou o apoio dos colegas para aprovar a Moção. O vereador
Adriano parabenizou o colega pela iniciativa e disse que a criação de uma
frente parlamente necessita um determinado número de assinaturas e que
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estas já estão sendo realizadas no âmbito do município. Disse que ele já
mantivera contato com seu deputado, Celso Maldaner, solicitando empenho
e apoio à criação dessa Frente Parlamentar que tem muita força na tomada
de decisões. Citou algumas políticas do mercado que prejudicam a produção
e o preço do leite, como a importação do leite em pó e outros. Falou sobre o
impacto negativo causado pela estiagem e as dificuldades dos produtores em
se manter na atividade. Posta em votação, a Moção de Apelo nº 003/2021, foi
aprovada por unanimidade de votos. Para a EXPLICAÇÃO PESSOAL não
houve inscrição. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a sessão. Convocou os Vereadores
para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 05 de abril de 2021,
com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Determinou a lavratura desta
ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos vereadores.
Câmara de Vereadores, Sala das Sessões, em 22 de março de 2021.
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