Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 11/2021
Ata da Sétima 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 cinco dias do mês de abril, do ano de dois mil e
vinte e um, (05/04/2021), 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 sétima 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 7ª Sessão Ordinária, da
1ª Sessão Legislativa, da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia
05 de abril de 2021. Expôs a pauta da sessão e deu início ao PEQUENO
EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 10/2021 da sexta sessão ordinária do
exercício de 2021 realizada no dia 22 de março. Solicitou a dispensa da leitura,
porque a ata fora divulgada pelo site Câmara e todos os vereadores receberam uma
cópia. Dispensada a leitura, o Presidente colocou a Ata 10/2021 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 073/2021, do Executivo,
requerendo a retirada do Projeto de Lei Complementar; Ofício GP nº 058/2021
resposta à Indicação nº 02/2021; Ofício GP nº 074/2021 encaminhando dois Projetos
de Leis para apreciação da Câmara; Resposta do Deputado Carlos Chiodini à Moção
de Apelo do vereador Paulo Sérgio Marx; Boletim CNM. Passando para as
MATÉRIAS DO DIA, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 009/2021
que ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5º DA LEI Nº
1.784 DE 19 DE JULHO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; Feita esta
leitura, o Presidente colocou em discussão o Requerimento de Urgência Especial
para o Projeto de Lei nº 009/2021. Na palavra livre, o vereador Paulo se manifestou
e defendeu a urgência, dizendo que as aulas presenciais estão voltando, embora
semi presencial, há jovens que procuram pelo benefício e, segundo o vereador, na
prática alunos com ensino médio regular já vinham se beneficiando com o auxílio,
que a alteração vem legalizar e corrigir uma prática duvidosa. O vereador Adriano
questionou a questão da solicitação, na qual se solicita urgência urgentíssima, que
deve ser Urgência Especial, segundo o regimento interno. Explicou-se que o termo
foi corrigido, mas as cópias aos vereadores já haviam sido feitas antes da correção.
O vereador Osni disse apoiar o Regime de Urgência Especial para este projeto de lei,
que realmente as aulas presenciais estão retornando e há muitos jovens buscando
aperfeiçoamento e sabe-se que estes cursos formam ótimos profissionais. O vereador
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Michel Nedel disse concordar com a urgência na apreciação deste projeto de lei,
devido ao prazo que se tem, para reivindicar o benefício. Nenhum vereador mais a
se manifestar, o requerimento solicitando Urgência Especial para o Projeto de Lei
nº 009/2021 foi aprovado por unanimidade. Assim, disse o Presidente: este Projeto
de Lei estará na pauta na Ordem do Dia desta sessão. Na continuidade, o presidente
solicitou a leitura do Projeto de L nº 010/2021 que AUTORIZA O MUNICÍPIO DE
IPORÃ DO OESTE A ADQUIRIR CASCALHO DAS PROPRIEDADES RURAIS DO
MUNICÍPIO MEDIANTE A COMPENSAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MÁQUINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; Feita a leitura, o
Presidente colocou em discussão o Pedido de Urgência na apreciação deste projeto.
Os Vereadores Adriano Klein e Osni Simon fizeram uso da palavra, se manifestaram
a favor do Projeto, mas defendem a tramitação normal para uma análise mais
criteriosa. O vereador Paulo se manifestou a favor da Urgência, dizendo que já
estamos no mês de abril, próximo ao inverno. Que o município tem muita dificuldade
em arrumar cascalho próximo às propriedades, para facilitar esta questão seria
importante que o projeto fosse aprovado logo, afim de facilitar o processo. Disse que
conversara com o Secretário da Agricultura e que este se colocara à disposição para
sanar qualquer dúvida em relação ao projeto. O vereador Darci entende que o
Projeto de Lei é muito importante para a população, mas considera que o Projeto
precisa de estudos e talvez, até emendas, para se tornar viável, na prática. Que o
Projeto precisa ser analisado com cautela e ver como o município processa a
aquisição do cascalho. O vereador Michel disse que em hipótese nenhuma é contra
o Projeto de Lei, mas entende que é necessário estudá-lo com paciência e esclarecer
algumas situações, que sua posição é pela tramitação regulamentar. A vereadora
Irmí também se manifestou e disse que este projeto necessita ficar mais tempo na
tramitação para que possa ser analisado com profundidade, e esclarecer dúvidas que
no momento persistem. Também pede que o Projeto tramite regularmente. Ninguém
mais a se manifestar, o presidente colocou o requerimento para apreciar o Projeto
de Lei nº 010/2021 em Regime de Urgência em votação. A tramitação Urgente foi
rejeitada por maioria de votos. Votaram contra o Regime de Urgência os vereadores:
Adriano Klein, Darci José de Souza, Michel Nedel Barth, Irmí Rohr Schneiders,
Osni Simon. Votaram a favor da Tramitação Urgente os vereadores: Angelo Tonin,
Paulo Sérgio Marx, Odolir Bordignon. Assim, o presidente baixou para as comissões
pertinentes para análise e parecer o Projeto de Lei nº 010/2021 que tramitará em
regime regulamentar. Seguindo a pauta, o Presidente solicitou a leitura da
Indicação nº 003/2021 de autoria do Vereador Osni que solicita a instalação de dois
redutores de velocidade na Rua do Engenho, no município de Iporã do Oeste. Na
discussão da indicação, o vereador Osni disse que fora procurado por moradores da
Rua do Engenho que expuseram sua preocupação em relação ao trânsito,
especialmente quanto ao excesso de velocidade em que os veículos transitam. Que
fora observar “in Loco” a situação e que, no pouco tempo em que observara o
movimento, já lhe dera uma noção do problema. Colocar lombadas físicas nesta rua
pode evitar acidentes sérios, que é sempre melhor prevenir e se colocar a favor da
saúde, para não lamentar depois. Que visitara todos os moradores e sentiu o
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desespero destes em relação à segurança dos transeuntes. Apresentou um abaixo
assinado de moradores que apoiam a indicação. O vereador Paulo concorda com o
colega e mencionou que infelizmente os condutores dos veículos não respeitam as
regras e abusam na velocidade. E citou várias outras ruas que também exigem
intervenção. Disse que o município tem um trânsito complexo e não foi planejado.
Que o prefeito tem ciência destas situações, que a lombada física não é a melhor
alternativa, mas às vezes, é necessário aplicar um “remédio amargo”. O vereador
Michel Nedel Barth parabenizou o colega pela iniciativa e disse apoiar a indicação.
Que o vereador Paulo aproveitou para falar da questão e percebera a necessidade de
tomar algumas medidas diante da apresentação da indicação e que se o prefeito está
ciente desta situação, deve apresentar o projeto e pôr em prática para que o excesso
de velocidade seja contida e evitar que acidentes aconteçam. Ato contínuo, o
Presidente solicitou a leitura da Indicação nº 004/2021 de autoria do Vereador Osni,
que solicita repasse financeiro às associações comunitárias e clubes esportivos
legalmente constituídos no município. Posta em discussão, o vereador Osni expôs os
objetivos da indicação e disse ser necessário que o executivo auxilie as entidades
sociais. Que conversara com dirigentes de clubes e pôde sentir de perto o problema
que estão enfrentando. Disse que estas entidades realizam atividades de interesse
público e devem, por isso, ser mantidas. Que ao se deslocar para o interior do
município pôde perceber o resultado do abandono e elencou as inúmeras despesas
fixas que as associações precisam honrar, mesmo sem poderem realizar eventos.
Entende que, quando a pandemia passar, elas devem estar em condições para
atender aos interesses pelas quais foram criadas. A vereadora Irmi parabenizou o
colega e disse que a pandemia está desequilibrando a sociedade e sua organização.
Concorda com o colega que as entidades devem ser mantidas e para isto precisam
de auxílio. O vereador Michel disse que a necessidade e a importância expressa na
indicação são inquestionáveis. Que o auxílio financeiro é vital para as associações.
Que já é muito difícil encontrar voluntários para assumir vagas nas direções, que
há muita responsabilidade envolvida pelas exigências atuais impostas a elas e
defende que a indicação seja atendida. Na continuidade dos trabalhos, foi lida a
Indicação 005 2021 de autoria do Vereador Michel, que solicita a instalação de um
Terminal Rodoviário no município de Iporã do Oeste, SC. Na palavra livre, o autor
da indicação, vereador Michel, justificou a necessidade de sua indicação, dizendo
que é muito difícil para pessoas que necessitam usar transporte coletivo para viajar,
que o espaço disponível por anos está em reforma e adaptado para outra finalidade.
Disse que os passageiros de ônibus devem, pelo menos ter um local apropriado que
facilita a espera do coletivo, o embarque e desembarque, que tenham pelo menos um
abrigo e sanitários à disposição e o ônibus um espaço para manobrar o veículo. O
Presidente disse que as Indicações seriam acatadas e encaminhadas ao Executivo
Municipal. Para o GRANDE EXPEDIENTE não houve inscrição e o Presidente
passou para a ORDEM DO DIA. Neste momento, interrompeu por dez minutos a
sessão para que as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e
Orçamento pudessem se reunir para emitir parecer em relação ao Projeto de Lei nº
009/2021 que tramita em regime de Urgência Especial. Transcorrido o prazo
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determinado, o Presidente retomou a sessão e solicitou que o Relator do Projeto se
manifestasse em relação ao parecer. O vereador Paulo, relator das duas comissões,
usou a palavra e disse que as comissões aprovaram uma emenda modificativa ao
projeto de lei, fez a leitura da emenda e justificou a necessidade, dizendo que esta
está relacionada puramente à redação do artigo que pretende alterar a lei em vigor,
que se trata meramente sobre a técnica legislativa, que, pela técnica, um Projeto de
Lei é apresentado no sentido de autorizar o Poder Público para realizar ações de
interesse público e não para proibir as ações. No mais, o parecer das comissões é
favorável à aprovação do Projeto de Lei. O Presidente, colocou em discussão a
emenda apresentada pelas comissões. A vereadora Irmí, disse que a Emenda
apresentada era necessária para clarear a interpretação de modo que não gerasse
dúvidas quanto ao que se pretende com a alteração da lei em vigor., ninguém mais
a se manifestar, o Presidente colocou a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº
009/2021 em votação, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou o
Projeto de Lei nº 009/2021 em discussão, nenhum vereador quis se manifestar e o
Presidente colocou o Projeto de Lei nº 009/2021 em votação, que foi aprovado por
unanimidade de votos. Dando continuidade à pauta, o Presidente colocou em única
discussão a Moção de Apelo nº 004/2021, da vereadora Irmí Rohr Schneiders, que
apela para que o Poder Executivo do Estado de Santa Catarina tome as medidas
administrativas urgentes para a compra de vacinas contra o coronavírus. Na
palavra livre, a autora disse que a Moção já dera entrada há algumas semanas e que
o quadro da disseminação da doença causada pelo coronavírus tem mostrado
alterações, mas ainda assim, a Moção é importante e solicita aos colegas que
manifestem apoio a ela, aprovando-a e assinando-a. Disse que a compra das vacinas
é compromisso do estado e não do município, que aquele recebe recursos da União
para esta finalidade. Sem mais manifestações o Presidente colocou em votação a
Moção de Apelo que foi aprovada por unanimidade de votos. Para a EXPLICAÇÃO
PESSOAL não havia registro de inscrições. Concluída a pauta, o Presidente
convocou os vereadores para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 12
de abril às 19h:00min nesta Casa Legislativa. 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 de Vereadores, Sala
das Sessões, em 05 de abril de 2021.
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