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Ata n.170/2020
Ata da Primeira Sessão Extraordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina, Exercício de 2020. Ao primeiro dia do mês de abril, do ano de dois
mil e vinte, (01/04/2020), nas dependências da Sede do Poder Legislativo, situado à
Rua Boa Vista, nº 309, Centro, Município de Iporã do Oeste – SC, com início às
13h:30min (treze horas e trinta minutos), sob a Presidência do Vereador Adriano Klein,
secretariado pela vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a primeira sessão
extraordinária do exercício de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou
os colegas vereadores, vereadora, 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: Sérgio Antônio
Suzin, Noiri João Kosmann, Irmí Rohr Schneiders, Fernando Ott, Adriano Klein, Mário
Heck, Mário Ribeiro de Freitas (ausente), Darci José de Souza, 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 1ª Sessão Extraordinária, convocada pelo Edital de nº 01/2020, no dia
26 de março de 2020. Justificou a ausência do Vereador Mário Ribeiro de Freitas, que
se encontra em situação de risco em relação à circulação do vírus COVID – 19.
Apresentou a pauta da Sessão Extraordinária e deu início à ORDEM DO DIA. Colocou
em única discussão o Projeto de Lei nº 007/2020 que “CONCEDE REVISÃO GERAL
ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AGENTES POLÍTICOS, NOS
TERMOS DO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Não houve comentários de vereadores e o presidente
colocou em única votação o Projeto de Lei nº 007/2020 que foi aprovado por
unanimidade de votos. Na sequência, o presidente solicitou à vereadora Irmí Rohr
Schneider, para fazer a leitura do requerimento da comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, que solicita a inclusão na pauta do dia o projeto de Lei nº 008/2020 para
ser apreciado em Regime de Urgência. Após a leitura, o presidente colocou o
requerimento em discussão, mas nenhum vereador se manifestou na palavra livre e o
presidente colocou em votação nominal o Pedido de Urgência para a apreciação do
Projeto de Lei nº 008/2020 que foi aprovado por unanimidade de votos. Dessa forma
o presidente colocou em única discussão o Projeto de Lei n° 008/2020 que “AUTORIZA
O
PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL
A
FIRMAR
TERMO
DE
FOMENTO/COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Nenhum
vereador fez uso da palavra livre e o presidente colocou em única votação o Projeto
de Lei nº 008/2020 que foi aprovado por unanimidade de votos. Na continuidade dos
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requerimento da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a
inclusão na pauta do dia o Projeto de Lei Legislativo nº 001/2020 para ser apreciado
em Regime de Urgência. Depois da Leitura, o requerimento foi posto em discussão,
mas nenhum vereador quis se manifestar e o presidente, então, colocou o requerimento
em votação nominal que foi aprovado por todos os vereadores. Aprovado o
requerimento, o presidente colocou em única discussão o Projeto de Lei Legislativo nº
001/2020 que “Concede Revisão Geral Anual aos vencimentos dos Servidores
Públicos do Poder Legislativo e Agentes Políticos da Câmara Municipal e dá
outras providências.” Não houve manifestação de vereador e o presidente colocou
em única votação o Projeto de Lei Legislativo nº 001/2020 que foi aprovado por
todos. O presidente informou que a redação final destes projetos de lei, serão
encaminhados ao executivo para serem sancionados. Concluída a pauta, o presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Determinou a lavratura
desta ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos vereadores
presentes nesta sessão. Sala das Sessões, em 01 de abril de 2020.
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