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Ata da Segunda Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina. Aos dez dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte,
(10/02/2020), 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 segunda sessão ordinária do exercício
de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os visitantes, colegas
vereadores, vereadora, funcionários da Casa, Imprensa e de modo especial os
suplentes de vereador, presentes na sessão. 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, Lairton Hahn, Noiri João Kosmann, Mário Darci
Ribeiro de Freitas, Mário Heck e Sérgio Antônio Suzin. 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 2ª Sessão
Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 10 de fevereiro de 2020. Apresentou a pauta da sessão e deu início
ao PEQUENO EXPEDIENTE: apreciação da Ata nº 162/201 da 1ª sessão Ordinária do
ano de 2020. 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 162/2020 que foi aprovada por
unanimidade de votos. Na sequência, solicitou à secretária a leitura das
correspondências: Decreto nº 011 de 31 de janeiro de 2020, convocando Audiência
Pública de Prestação de Contas; Ofício SC 002/2020 encaminhando Balancetes do
mês de Dezembro de 2019 e Relatório da Despesa Empenhada no Mês; Ofício Circular
TCE/SC/GAP/2/2020 convite para curso de final de mandato; Ofício Circular
TCE/SC/GAP/1/2020 convite para curso de capacitação das ouvidorias municipais;
Ofício 02/2020 do MDB indicando o vereador Fernando Ott para representar a
Coligação “Compromisso com o Povo” na Comissão da Ouvidoria Pública, exercício de
2020; Ofício 01/2020 do MDB indicando o Vereador Lairton Hahn como Líder do Partido
na Câmara de Vereadores, exercício de 2020. Ofício da Coligação “União por Iporã”
indicando o vereador Darci José de Souza como seu representante na Comissão da
Ouvidoria Pública da Câmara de Vereadores, exercício 2020; Ofício nº 0004/2020 do
Programa de Desenvolvimento Econômico Local de Iporã do Oeste – PRODELI
solicitando a indicação de um representante e um suplente da Câmara de Vereadores
para compor o Conselho de Desenvolvimento Econômico Local PRODELI/CDI. Nas
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-2MATÉRIAS DO DIA foi lido o Parecer Prévio nº 150/2019, do Tribunal de Contas do
Estado, que trata da Prestação de Contas do Prefeito, referente ao exercício financeiro
de 2018. O presidente informou que de acordo com o Regimento Interno da Câmara, o
julgamento das contas far-se-á em sessenta dias, contados da data da sessão em que
foi procedida a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado. Que este parecer
prévio, juntamente com o relatório do Tribunal de contas, relativo as contas do Prefeito
Municipal, referente ao exercício de 2018, será encaminhado à Comissão de Finanças
e Orçamentos, que deverá fazer a análise do relatório e emissão de parecer. Após a
emissão do parecer, será elaborado um Projeto de Decreto Legislativo, opinando pela
aprovação ou rejeição das contas do prefeito. Na Continuidade dos Trabalhos, o
presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE chamando para se pronunciar na
Tribuna o vereador Fernando Ott. O vereador, após os cumprimentos, disse que o
propósito de sua fala é discorrer sobre as obras públicas realizadas no município.
Classificou o feito dizendo que o município de Iporã do Oeste, nestes últimos anos, se
transformara num canteiro de obras. Citou as reformas no Ginásio Arthur Friedrich.
Preenchimento do terreno do parque da Faic; Construção de Quadras Esportivas e
“Campo Society”. Enalteceu as reformas e melhorias nas escolas do município tanto do
Ensino Fundamental quanto dos estabelecimentos de Educação Infantil. Lembrou dos
inúmeros trajetos de estradas municipais que estão sendo alargadas e aprimoradas.
Que, em breve, também haverá a reforma dos banheiros da Praça do Imigrante e citou
também os trabalhos intensos no Parque Industrial da Linha Cabeceira. E, na cidade,
frisou as melhorias na iluminação pública. Por fim, anunciou a conquista de recursos
para o asfaltamento da estrada municipal que parte da Rodovia SC 386 e dá acesso ao
frigorífico Eurofrig na Linha São Lourenço, neste município. Na Sequência, o presidente
chamou o vereador Lairton Hahn para a Tribuna. O vereador Lairton aproveitou o
espaço para discorrer sobre a sua solicitação de licença para interesses particulares,
disse que a ação de dar oportunidade a um suplente para obter experiência das ações
legislativas é importante. Falou também sobre a administração municipal, citou o setor
da saúde que, em tempo real, faz o controle das ações desenvolvidas no setor. Do
departamento do DTO, enalteceu o controle e acompanhamento de todos os serviços.
Elogiou o setor da agricultura que presta um serviço muito eficiente. Parabenizou o
senhor Jonas Kaiser no setor administrativo. Falou do orgulho do Secretário da
Educação que voltou à pasta para conduzir os trabalhos. Que o prefeito fechou as
contas e a economia é perceptível, sobretudo, com a folha de pagamento. Para a
ORDEM DO DIA não havia matéria em pauta e o presidente passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL convidando o vereador Noiri Kosmann para fazer uso do
espaço. O vereador Noiri falou sobre seu requerimento de licença, dizendo que havia
um acordo entre os vereadores para dar oportunidade aos suplentes de vereador e que
espera que seus colegas respeitem este acordo. Mas também ressaltou que estaria
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de dez dias. Na Oportunidade, o grupo estará levando a bandeira do município de Iporã
do Oeste. Concluída a pauta desta sessão, o presidente agradeceu a todos pela
presença e convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá
no dia 17 de fevereiro de 2020, segunda-feira, com início às 19 horas, nesta Casa
Legislativa. Câmara Municipal de Vereadores, sala das Sessões, em 10 de fevereiro de
2020.
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