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Ata nº 172/2020
Ata da Oitava Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina. Aos 20 dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte, (20/04/2020),
nas dependências da Sede do Poder Legislativo, situado à Rua Boa Vista, nº 309,
Centro, Município de Iporã do Oeste – SC, com início às 19h:00min (dezenove horas),
sob a Presidência do Vereador Adriano Klein, secretariado pela vereadora Irmí Rohr
Schneiders, realizou-se a oitava sessão ordinária do exercício de 2020. O Senhor
Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os colegas vereadores, vereadora e
funcionários da Casa. E antes de começar a sessão socializou algumas ações da mesa
diretora. Falou que através do ato da Mesa Diretora nº 06/2020, foi estabelecida a
retomada das atividades presenciais do Poder Legislativo de Iporã do Oeste/SC a partir
de 13/04/2020 e todas as medidas de segurança, que devem ser observadas para
prevenção à infecção e a propagação do COVID-19. Que as sessões plenárias da
Câmara de Vereadores serão retomadas a partir de 20/04/2020, hoje, portanto.
Mantendo-se as medidas de controle e prevenção estabelecidas nos Atos da Mesa
Diretora nº 01, 02, 03 04 e 05, naquilo que não forem conflitantes. Que permanecem
suspensas a participação popular nas atividades legislativas realizadas no Plenário e
nas Comissões da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste/SC, autorizada somente
a participação dos veículos de imprensa. As faltas dos vereadores que integrarem o
grupo de risco, nas reuniões das Comissões Permanentes e nas Sessões Plenárias da
Câmara de Vereadores serão consideradas justificadas. Também foram estabelecidas
algumas medidas de controle financeiro no âmbito do poder legislativo, que estão
descritas nas portarias 17 e 18, de 13 de abril de 2020. Que as mesmas então
publicadas no mural da câmara e no site da câmara. Colocou também, para quem nos
escutam através do áudio da câmara, que as mesas dos vereadores estão dispostas,
com um metro e meio de distância entre os vereadores, que estamos observando todas
as medidas de segurança para realizar esta 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 em ordem alfabética: Adriano Klein, Darci José
de Souza, Fernando Ott, Lairton Hahn, Irmí Rohr Schneiders, Noiri João Kosmann,
Mário Darci Ribeiro de Freitas, Mário Heck, 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 8ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores, do dia 20 de abril de 2020. Apresentou a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE: apreciação da Ata nº 169/2020 da 7ª Sessão
Ordinária do ano de 2020. Da ata nº 170/2020 da 1ª Sessão Extraordinária, realizada
no dia 01 de abril e ata nº 171/2020 da 2ª Sessão Extraordinária realizada no dia 08 de
abril. Consultou o plenário para dispensar a leitura, uma vez que as atas foram
divulgadas no sítio da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Dispensada a
leitura das Atas, o presidente colocou-as uma a uma em discussão. Nenhum vereador
se manifestou e o presidente colocou em votação a Ata nº 169/2020, a Ata nº 170/2020
E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
-2e a Ata nº 171/2020 que foram aprovadas por unanimidade de votos. O Presidente
solicitou a leitura das correspondências: Ofício GP nº 031/2020, respondendo o
Requerimento de Informação nº 01/2020 e Ofício da SECEOSC 007/2020. Após a
leitura das correspondências, informou que as mesmas ficarão à disposição dos
senhores vereadores na secretaria desta casa legislativa. Nas MATÉRIAS DO DIA, o
presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos,
referente a avaliação das contas do município de Iporã do Oeste, referente ao exercício
financeiro do ano de 2018. Lido o parecer, o presidente solicitou a leitura do Projeto de
Decreto Legislativo nº 001/2020 que DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS CONTAS
DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE – SC, REFERENTE AO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DO ANO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Lido o Projeto de
Decreto Legislativo, passou para o GRANDE EXPEDIENTE, no qual não teve
vereadores inscritos. ORDEM DO DIA, o presidente colocou em segunda discussão o
Projeto de Lei nº 006/2020 que “ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 1.401 DE 09 DE
DEZEMBRO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Na discussão do projeto,
nenhum vereador de manifestou. Colocado em segunda votação, o Projeto de Lei nº
006/2020 foi aprovado por unanimidade. Para a EXPLICAÇÃO PESSOAL, não teve
vereadores inscritos. O presidente solicitou a lei do Edital de Convocação nº 03/2020.
Feito a leitura foi concluída a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos,
reforçou a convocação para a sessão extraordinária que acontecerá no dia 23 de abril
de 2020 as 14 horas e convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que
acontecerá no dia 27 de abril, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa.
Determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, discutida e aprovada será
assinada pelos vereadores. Câmara Municipal de Vereadores, sala das sessões, em
20 de abril de 2020.
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