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Ata n.167/2020
Ata da Quinta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina. Aos dois dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte,
(02/03/2020), 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), sob a Presidência do Vereador Adriano Klein, secretariado pela
vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a quinta sessão ordinária do exercício de
2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os visitantes, imprensa,
colegas vereadores, vereadora, funcionários da Casa. Solicitou à secretária, vereadora
Irmí Rohr Schneiders, para fazer a chamada dos vereadores para fins de verificação de
“quórum”. A secretária fez a chamada na seguinte Ordem: Adriano Klein, Darci José de
Souza, Fernando Ott, Jerônimo Kroetz, Irmí Rohr Schneiders, Mário Darci Ribeiro de
Freitas, Mário Heck, Sérgio Antônio Suzin e Sírio Assmann. 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 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 02 de março de 2020. Apresentou a pauta da sessão e deu início
ao PEQUENO EXPEDIENTE: apreciação da Ata nº 166/2020 da 4ª Sessão Ordinária
do ano de 2020 e Ata da Primeira Tribuna Popular do ano de 2020. Consultou o plenário
para dispensar a leitura, uma vez que as atas foram divulgadas no sítio da Câmara e
os vereadores receberam uma cópia. Dispensada a leitura das Atas, o presidente
colocou-as em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o presidente colocou em
votação a Ata nº 166/2020 que foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência,
colocou em votação a Ata da Primeira Tribuna Popular de 2020, que também foi
aprovada por unanimidade. O presidente solicitou à secretária, a leitura das
correspondências: Convite para intercâmbios da Terceira Idade. Passando para as
MATÉRIAS DO DIA, foram lidas as moções: Moção de Apelo nº 02/2020, de autoria da
vereadora Irmí Rohr Schneiders, que apela a autoridades Catarinenses para que
atendam as reivindicações da classe do Magistério Público do estado de Santa
Catarina; Moção de Apelo nº 03/2020, de autoria do Vereador Jerônimo Kroetz, que
apela ao Governo do Estado para que crie um programa junto às prefeituras municipais
do estado de Santa Catarina, com o objetivo de subsidiar a realização de exames de
brucelose e tuberculose nos animais em propriedades rurais; Moção nº 04/2020, de
autoria do vereador Jerônimo Kroetz, que apela à autoridades Catarinenses, para que
estudem a possibilidade de projetar e construir na SC 386, nas imediações da
Comunidade de São Lourenço, município de Iporã do Oeste, SC um trevo de acesso e
a abertura de uma estrada marginal de aproximadamente 500 metros, interligando os
dois acessos à comunidade. Após as leituras, o presidente informou que as moções de
apelo, após receberem parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
estarão aptas para serem apreciadas na próxima sessão ordinária. Passando para o
GRANDE EXPEDIENTE o presidente chamou o vereador Sírio Assmann para seu
pronunciamento na Tribuna. O vereador Sírio se reportou aos recursos públicos gastos
em diárias pelo prefeito municipal. Disse que o prefeito dá explicações equivocadas
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a ele este prefeito não convence com suas explicações. Que as últimas diárias gastas
pelo prefeito e o secretário Milton estão na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Que
fez um levantamento das diárias gastas pelo prefeito Lúcio desde a sua posse e avaliou
que os valores são altos e absurdos. Sírio ainda mencionou que fez um paralelo entre
o que se gastou em gestões passadas com diárias, que eram muito inferiores ao que
se gasta hoje. E frisou que o discurso do prefeito em relação à economia não convence,
que este está desconexo. Em seguida o vereador falou sobre a última Feira, FAIC.
Disse que quando vereador, este prefeito, após a realização da feira, naquela época,
na primeira sessão posterior, já cobrou resultados e prestação de contas da feira então
realizada. E, agora, meses depois ainda não saiu uma prestação de contas razoável da
feira realizada nesta administração. Questiona a veracidade dos valores anunciados
que teriam sido aplicados na feira, segundo o vereador estes dados não correspondem
à verdade, que muito mais que o anunciado foi gasto. Considera o valor aplicado na
feira extraordinário. Disseram ser a maior e a melhor feira. Mas a que preço?
Questionou. Na continuidade dos trabalhos, o presidente convidou o vereador
Fernando para usar o espaço na Tribuna. O vereador Fernando disse que quer falar
sobre os feitos da administração municipal nos últimos dias. Anunciou a aquisição de
mais de 200 lâmpadas de LED a serem instaladas em diferentes ruas da cidade e
mencionou as ruas que serão contempladas. Disse que a cidade iluminada, além de
mais bonita, contribui positivamente para a segurança da população. Falou sobre os
investimentos realizados no Parque da FAIC, que também serve como área esportiva,
sobretudo para jovens, mencionou as melhorias e construções. Disse que ainda serão
instalados contêineres para o oferecimento de lanches e bebidas. Na sequência, teceu
comentários sobre a reformulação do Plano Diretor. Disse que no ano de 2018 foram
realizados vários debates com entidades representativas a respeito. Que em 2019 foi
criada uma equipe de trabalho e estudos para realizar os ajustes necessários ao plano.
Que esta equipe se reunia nas segundas feiras para o trabalho de estudos e mudanças.
Em seguida, falou sobre a Audiência Pública a ser realizada no dia 18 de março no
centro de convivência para debater a questão com a sociedade. Passando para a
ORDEM DO DIA, o presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Lei nº
001/2020 que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE - SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.” A vereadora
Irmí se manifestou explicando que o Projeto de Lei prevê o remanejamento de recursos
no orçamento vigente no setor da Educação. Que a atual gestão da educação entende
que as crianças que necessitam da educação especial, devem ser atendidas em sala
de aula, no ensino regular, pelo segundo professor e que não é necessário a criação
de uma sala específica para este atendimento. Por isso, destina recursos direcionados
para este objeto para outras necessidades. Ninguém mais a se manifestar, o presidente
colocou em primeira votação o Projeto de Lei nº 001/2020, que foi aprovado por
unanimidade de votos. Seguindo a pauta, o presidente colocou em primeira discussão
o Projeto de Lei nº 002/2020 que “RATIFICA A 1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E
INTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS – SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE
DO SUL – DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
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Ninguém usou a palavra livre e o presidente colocou em primeira votação o Projeto de
Lei nº 002/2020 que foi aprovado por unanimidade de votos. O presidente anunciou
que estes Projetos de Lei, terão sua segunda apreciação na próxima Sessão ordinária.
Na continuação, o presidente passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente,
senhor Mário Heck, para apreciar matéria de sua autoria. O vice-presidente
cumprimentou a todos e deu sequência aos trabalhos colocando em discussão a Moção
de Apelo nº 01/2020, QUE APELA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR
DO ESTADO DE SANTA CATARINA CARLOS MOISÉS DA SILVA E AO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
DEPUTADO JÚLIO GARCIA PARA QUE SE SENSIBILIZEM E ATENDAM AS
REIVINDICAÇÕES DOS PRAÇAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. O vereador
Adriano, autor da moção, falou que recebera um ofício do presidente da Aprasc, no qual
ele descrevia a situação financeira dos praças catarinenses. Que desde 2014 estes não
recebiam reposição salarial, nem sequer a reposição inflacionária que já soma 37%
(trinta e sete por cento) de defasagem nos salários dos praças. Que estes não solicitam
aumento salarial, apenas o percentual perdido em relação à inflação. A vereadora Irmi
manifestou seu apoio a esta moção e disse entender que se trata de uma questão justa,
que confia no que foi apresentado pela Associação que representa os praças
catarinenses. E que, quanto mais se protela a reposição, mais a situação se agrava.
Esta moção será apresentada no Congresso de Vereadores em Florianópolis para ser
apoiada por todos os vereadores catarinenses. Colocada em votação a Moção de
Apelo nº 01/2020, foi aprovada por unanimidade de votos. O vereador Mário Heck,
disse que a Moção será encaminhada às autoridades mencionadas, agradeceu a
oportunidade e devolveu a palavra ao presidente Adriano. O presidente disse que para
a EXPLICAÇÃO PESSOAL não havia inscrição. Agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada esta sessão. Convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária
que acontecerá no dia 09 de março, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa.
Determinou a lavratura desta ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada
pelos vereadores. Iporã do Oeste, Câmara de Vereadores, sala das sessões, em 02 de
março de 2020.
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