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Ata da Trigésima Terceira 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 dezesseis dias do mês de novembro, do
ano de dois mil e vinte, (16/11/2020), 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 Vereador Adriano Klein, e secretariado
pela vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a trigésima terceira sessão ordinária
do exercício de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os colegas
vereadores, vereadora e 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, 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 33ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 16 de novembro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 203/2020 da 32ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de novembro de 2020. O Presidente consultou o
plenário para dispensar a leitura da Ata, uma vez que esta foi divulgada no sítio da
Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Dispensada a leitura, o Presidente
colocou a Ata em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o Presidente colocou
em votação a Ata nº 203/2020, que foi aprovada por unanimidade de votos. Como não
houve correspondência a ser partilhada e nem MATÉRIAS DO DIA em pauta, o
presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE chamando o vereador Mário Heck
para seu pronunciamento na Tribuna. O vereador Mário após cumprimentar todos e de
modo especial o vereador eleito, Osni Simon, falou sobre o pleito eleitoral. Disse que o
processo eleitoral é muito importante e bom quando há respeito pelo outro, colegas e
oposição. Que ter opiniões e partidos diferentes não justifica denigrir a imagem das
pessoas. Lamenta que estes episódios ainda acontecem neste município. Agradeceu
aos familiares e amigos eleitores que depositaram a confiança em sua pessoa e na
chapa a Prefeito e Vice. Disse que o resultado da eleição é a vontade do povo.
Lamentou ainda o vídeo que circulou nas redes sociais, denigrindo sua imagem, que
as urnas mostraram que o povo não aprova estas atitudes. Que vai tomar atitude na
justiça para que os responsáveis respondam pelo ato. Destacou que defende a boa
política, onde há respeito e dignidade. Falou ainda sobre a van adquirida pela prefeitura
municipal na área da saúde, que é resultado de Emenda Parlamentar que ele articulou,
que isso é motivo de felicidade. Passando para a ORDEM DO DIA, o Presidente disse
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-2que, conforme prevê o Regimento Interno da Câmara, no artigo 139. Será terminativo
o parecer, da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, quanto à
constitucionalidade ou juridicidade da matéria; e no Parágrafo Primeiro consta que,
Concluindo a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final pela
ilegalidade ou inconstitucionalidade de uma proposição, o parecer seguirá ao Plenário,
incluído na mesma sessão legislativa à sua leitura, para ser deliberado e, somente
quando rejeitado pela maioria absoluta, prosseguirá a matéria com tramitação
regimental, devendo ser distribuída às Comissões Permanentes de mérito. E enfatizou:
“Como o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 022/2020, o mesmo precisa ser deliberado
pelo plenário.” Dessa forma, O Presidente solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr
Schneiders, para fazer a leitura do parecer da comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, referente ao Projeto de Lei nº 22/2020. Após a leitura, o Presidente
colocou em discussão o Parecer referente ao Projeto de Lei nº 022/2020. Nenhum
vereador se manifestou. O Presidente colocou em votação nominal o Parecer referente
ao Projeto de Lei nº 022/2020, dizendo que a votação é pela aprovação ou rejeição
do parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O parecer foi
aprovado por unanimidade de votos. Dessa forma, disse o Presidente, o projeto de lei
nº 22/2020 será arquivado. Na sequência, foi lido e apreciado o parecer da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final que também é pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei nº 023/2020. Também não houve manifestação de vereador. Posto em
votação nominal, o Parecer referente ao Projeto de Lei nº 023/2020, foi aprovado
por unanimidade de votos. Sendo assim, o presidente informou que também este
Projeto de Lei nº 023/2020 será arquivado. Para a EXPLICAÇÃO PESSOAL não havia
inscritos. Concluída a pauta, o presidente agradeceu na presença de todos e deu por
encerrada essa sessão. Convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária
que acontecerá no dia 23 de novembro, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa
Legislativa. Determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, discutida e aprovada
será assinada pelos vereadores presentes na sessão.
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