Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
-1-

Ata nº 182/2020
Ata da décima sétima 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 seis dias do mês de julho, do ano de dois mil
e vinte, (06/07/2020), 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 sétima 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 17ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 06 de julho de 2020. Apresentou a pauta da sessão e deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE: Com a apreciação da Ata nº 181/2020 da 16ª Sessão
Ordinária, realizada no dia 29 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 181/2020 que foi
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente solicitou a leitura das
correspondências: Ofício nº 0938/2020/SR OESTE DE SC, informando sobre o contrato
de repasse celebrado entre o Município de Iporã do Oeste e a Caixa Econômica
Federal. O presidente informou que a correspondência ficará à disposição dos
vereadores na Secretaria da Casa. Nas MATÉRIAS DO DIA, solicitou a leitura do
Requerimento de Informação nº 02/2020 de autoria da vereadora Irmí Rohr Schneiders.
Feito a leitura, colocou o Requerimento de Informação em discussão. Na discussão do
requerimento a vereadora Irmí saudou os vereadores presentes, servidores e
munícipes que ouvem o áudio da sessão, e disse que a justificativa do requerimento
ficou bem claro, e nada mais justo que os vereadores ter as informações corretas para
repassar para a população, por esse motivo pede a colaboração dos colegas
vereadores para aprovação do requerimento de informação. Ninguém mais se
pronunciou com relação ao requerimento de informação e o presidente colocou-o em
votação. O qual foi aprovada por unanimidade de votos. O presidente, vereador Adriano
Klein informou que o Requerimento de Informação será encaminhada ao executivo. No
GRANDE EXPEDIENTE o presidente Adriano Klein, chamou o vereador Fernando Ott,
inscrito para se pronunciar na tribuna. O vereador Fernando após cumprimentar o
presidente, os colegas vereadores e funcionários se pronunciou sobre a LIVE realizada
pelas cooperativas de Iporã do Oeste, junto com a Dupla Felipe e Fernando em prol a
APAE e CRAS do município, sendo realizada uma transmissão ao vivo, pelo Canal do
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YouTube e Facebook, com grande participação de telespectadores. Fernando
agradeceu e parabenizou as cooperativas: Sicredi, Sicoob, Cresol, Cooper Fronteira
Sul e Cooper A1. Onde todos os anos essas cooperativas realizam o Dia C, dia das
cooperativas e esse ano, devido a pandemia, não foi possível realizar o almoço que era
realizado nos anos anteriores, então realizaram a live e tiveram muito sucesso.
Fernando agradeceu a Dupla Felipe e Fernando, sendo dois jovens, envolvidos com a
comunidade, agradeceu aos músicos que também estavam presentes, Kayan, Cezar e
Bruno, sendo pessoas que realmente se dedicam e fazem o que gostam. Agradeceu a
equipe técnica de som, vídeo e o apresentador Marco Antonio, que soube conduzir
muito bem os trabalhos durante a live, desde os intervalos, sorteios e anunciar
empresas patrocinadoras. Teve alguns músicos convidados que engrandeceram ainda
mais a festa. Fernando agradeceu em especial também, a Família Kist por disponibilizar
o local para realizar a live. O vereador anunciou que durante a live, houve 120 doadores,
onde arrecadaram um valor total de R$ 12.700,00(doze mil e setecentos), e esse valor
será doado entre as duas entidades do município CRÁS e APAE. Além deste valor
arrecadado, conseguiram também alguns pares de calçados e mantimentos, que
também serão repassados para as entidades. Ressalta que em conversa com Roberto
Kist, um dos organizadores da live e colaborador de uma Cooperativa, nesta quartafeira, as cooperativas junto com as entidades irão realizar um levantamento e
fechamento total para realizar o repasse do valor. Fernando finaliza agradecendo e
parabenizando todas as pessoas envolvidas pelo exemplo e trabalho que realizaram.
NA ORDEM DO DIA, não teve matérias para serem apreciadas. Na EXPLICAÇÃO
PESSOAL também não tiveram vereadores inscritos para se pronunciar na tribuna.
Concluída a pauta o presidente convocou os Vereadores para a próxima Sessão
Ordinária que acontecerá no dia 13 de julho, 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 06 de julho de 2020.
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