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ATA 161/2019
Ata da Sexta Sessão Extraordinária da Terceira Sessão Legislativa, da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina. Aos vinte e sete dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e
dezenove, (27/12/2019), nas dependências da Sede do Poder Legislativo, situado à
Rua Boa Vista, nº 309, Centro, Município de Iporã do Oeste – SC, com início às
10h00min (dez horas), sob a Presidência do Vereador Fernando Ott, secretariado pelo
vereador Adriano Klein, realizou-se a sexta sessão extraordinária do exercício de 2019.
O Senhor Presidente, Fernando Ott, os colegas vereadores, vereadora, funcionários da
Casa e servidores públicos presentes. Solicitou ao secretário, vereador Adriano Klein,
para fazer a chamada dos vereadores para fins de verificação de “quórum”. O secretário
fez a chamada na seguinte ordem: Mário Heck, Mário Ribeiro de Freitas, Sérgio Antônio
Suzin, Adriano Klein, Fernando Ott, Noiri João Kosmann, Darci José de Souza e Lairton
Hahn. 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 6ª Sessão extraordinária, convocada pelo Edital de nº 06/2019,
do dia 23 de dezembro de 2019. Expôs a pauta da Sessão Extraordinária: Discussão e
votação em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 044/2019 que
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
VIGENTE DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE – SC, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Passando para a ordem do dia o presidente, solicitou ao secretário,
vereador Adriano Klein, para proceder a leitura do Projeto de Lei nº 044/2019. Feito a
leitura do Projeto de Lei, o presidente solicitou ao vereador, secretário Adriano Klein, a
leitura do Ofício GP nº 184/2019 que solicita a apreciação do Projeto de Lei nº 44/2019
em Regime de Urgência Especial. Feito a leitura colocou o mesmo em discussão.
Nenhum vereador se manifestou. Colocado em votação nominal o pedido de
apreciação do Projeto de Lei nº 044/2019 em Regime de Urgência Especial, que foi
aprovado por unanimidade de votos. Na sequência foi interrompida a Sessão por dez
minutos para análise do Projeto de Lei pelas comissões de Legislação, Justiça e
Redação Final e Finanças e orçamentos. Após o retorno da Sessão o presidente
solicitou ao relator de cada comissão para confirmar se o parecer é favorável da
tramitação do Projeto de Lei. O vereador Lairton Hahn, relator da comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, falou que o parecer é favorável a tramitação. O
Vereador Noiri João Kosmann, relator da comissão de Finanças, também confirmou
que o parecer é favorável a tramitação. Na sequência colocou em única discussão o
Projeto de Lei nº 044 que AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE – SC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A vereadora Irmí, cumprimentou a todos e em
especial as servidoras públicas presentes no plenário. Falou que o projeto de lei visa a
autorização de um crédito adicional especial para pagar uma parcela de dezenove mil
reais da amortização do financiamento avançar cidades. Que na LDO e LOA, para o
exercício de 2019 já tinha sido criada a dotação orçamentária referente a amortização,
porém, sem saldo, porque no cronograma não estava previsto nenhuma parcela da
amortização para o ano de 2019. Mas que é necessário a aprovação deste credito
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manifestou. Colocado em única votação o Projeto de Lei nº 044/2019, foi aprovado por
unanimidade de votos. O presidente informou que a redação final desse projeto de lei,
será encaminhado ao executivo para ser sancionado. Agradeceu a presença de todos
e deu por encerrada a sessão extraordinária, da qual foi escrita esta ata. Iporã do Oeste,
Sala das Sessões, em 27 de dezembro de 2019.
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