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Ata nº 179/2020
Ata da décima quarta Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina, Exercício de 2020. Aos quinze dias do mês de junho, do ano de dois
mil e vinte, (15/06/2020), 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), presidida pelo presidente, Vereador Adriano Klein, e
secretariado pela vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a décima quarta sessão
ordinária do exercício de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os
colegas vereadores, vereadora e funcionários da Casa e imprensa. 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, Irmí Rohr Schneiders, Mário Darci Ribeiro
de Freitas, Mário Heck, Noiri João Kosmann, 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 14ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Vereadores, do dia 15 de junho de 2020. Apresentou a pauta da
sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE: Com a apreciação da Ata nº
178/2020 da 13ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de junho. Consultou o plenário
para dispensar a leitura, uma vez que a ata foi divulgada no sítio da Câmara e os
vereadores receberam uma cópia. Dispensada a leitura da Ata, o presidente colocou-a
em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o presidente colocou em votação a
Ata nº 178/2020 que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente
solicitou a leitura das correspondências: Ofício SEI nº 10902/2020 da Agência Nacional
de Transportes Terrestres, acusando o recebimento da Moção de Apelo nº 06/2020 que
solicita isenção da taxa cobrada pela ANTT, por veículo no ano de 2020.
Requerimentos 498, 613 e 619 da Assembleia Legislativa dos deputados Mauro de
Nadal, Marcos Vieira e Milton Scheffer, respectivamente, com mensagem alusiva ao
aniversário do Município. Ofício Circular TCE/SC/GAB/PRES/8/2020 encaminhado
orientações aos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo catarinense para que
sejam firmados convênios com escolas, com o objetivo de instituir programas para
absorver estagiários ou menores aprendizes, derivados da rede pública de ensino. O
presidente informou que as correspondências ficarão à disposição dos vereadores na
Secretaria da Casa. Nas MATÉRIAS DO DIA não teve matérias para serem lidas. No
GRANDE EXPEDIENTE, o vereador Fernando Ott, fez uso da tribuna, se pronunciando
sobre as chuvas e os estragos provocados, além das novas empresas no estado. O
Vereador Fernando se manifestou dizendo sobre os grandes volumes de chuvas na
região, onde no dia de sexta e sábado as patrolas da prefeitura estiveram no interior do
município para realizar a abertura das valas e realizar as recuperações necessárias. O
vereador destaca que a maioria das estradas do município estão cascalhadas, isso
diminui a quantidade de barro, deixando as estradas com qualidade, engrandecendo o
município. Fernando destaca que os estragos principais que ocorreram, foram nos
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o prefeito percorreu o município para fazer um levantamento dos estragos, onde o
prefeito irá para Florianópolis para tentar arrecadar recursos para a recuperação destes
estragos. O vereador destacou que a ponte antiga sobre o rio macaco, que liga o
município de Santa Helena, e Iporã do Oeste, na linha Letras, estava coberta de àgua.
Ainda três dias após a chuva, ele destaca que se não tivesse a ponte nova, não teria
como circular veículos e caminhões, que normalmente e diariamente passam por lá.
Fernando também mencionou o município vizinho cidade de Descanso e a tragédia que
ocorreu, ele destaca que essas situações machucam, tanto emocionalmente como
deixa rastros enormes de prejuízo para as pessoas que foram afetadas. Agradece a
população, vereadores, prefeitura e todos que que fizeram sua parte para ajudar
aquelas famílias. Fernando lembrou também que no ano de 2018, foi aprovado um
projeto onde autoriza o município de Iporã do Oeste a prestar auxílio com máquinas
para os municípios, que por uma eventualidade precisarem, até o momento não foi
solicitado ajuda pelo município de Descanso, mas se precisassem, o nosso município
poderia ajudar com as máquinas públicas. Por Fim, destaca que ao acompanhar o
Jornal NSC, um jornal do estado de Santa Catarina, ele destaca que no estado mais de
sessenta e três mil novas empresas foram abertas, mesmo com a epidemia, este
levantamento foi realizado no período de 17(dezessete) março a 3(três) de junho, e
neste mesmo período, mais de vinte e dois mil empresas fecharam as portas, tendo um
saldo de mais de quarenta uma mil empresas novas abertas, esses números mostram
como o povo de Santa Catarina consegue contornar a crise, consegue se reinventar.
Podemos ver que a economia começa a crescer aos poucos e logo as empresas
estejam trabalhando normalmente. NA ORDEM DO DIA, não teve matérias para serem
apreciadas. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL, não teve vereadores inscritos para se
pronunciar na tribuna. Concluída a pauta o presidente convocou os Vereadores para a
próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 22 de junho, segunda-feira, às 19
horas, nesta Casa Legislativa. Deu por encerrada a sessão da qual foi escrita esta ata,
que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes na
sessão. Câmara Municipal de Vereadores, sala das sessões, em 15 de junho de 2020.
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