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Ata nº 173/2020
Ata da terceira 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. Aos vinte e três dias do mês de abril, do ano de
dois mil e vinte, (23/04/2020), nas dependências da Sede do Poder Legislativo, situado
à Rua Boa Vista, nº 309, Centro, Município de Iporã do Oeste – SC, com início às
14h:00min (quatorze horas), sob a Presidência do Vereador Adriano Klein, secretariado
pela vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a terceira 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: Adriano Klein, Darci José de
Souza, Fernando Ott, Lairton Hahn, Irmí Rohr Schneiders, Noiri João Kosmann, Mário
Darci Ribeiro de Freitas, (ausente), Mário Heck e Sérgio Antônio Suzin. O presidente
justificou a ausência do vereador, dizendo que este pertence ao grupo de risco para
contrair a doença contagiosa transmitida pelo vírus Covid-19. 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 3ª
Sessão Extraordinária, convocada pelo Edital de nº 03/2020, do dia 20 de abril de 2020.
Apresentou a pauta da Sessão Extraordinária e deu início à ORDEM DO DIA. Colocou
em única e exclusiva discussão o 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. Na discussão do Projeto a vereadora Irmí se manifestou e
disse que como relatora da Comissão de Finanças e Orçamentos foi analisado o
relatório emitido pelo Ministério Público, contendo algumas ressalvas, então foi
encaminhado um ofício para o poder executivo, convidando as servidoras Janete Adler
(contadora) e Jane Forcellini (Controladora Interna), para dar os devidos
esclarecimentos sobre as restrições apontadas pelo Ministério Público. Após os
esclarecimentos a Comissão entendeu que estaria tudo dentro da legalidade, por tal
motivo a Vereadora Irmi solicitou apoio dos colegas para aprovação das contas do
exercício de 2018, do Prefeito Lucio Mallmann. O vereador Lairton se manifestou e
disse que o tribunal de Contas do Estado, emitiu o parecer e entende que os gestores
municipais se esforçam o máximo para conseguir atender a demanda da população e
prestar as contas, entende das dificuldades que os municípios tem, mas na nossa
região, principalmente o nosso município consegue todos os anos fechar as suas
contas e conseguir aprovação no Tribunal das Contas, salienta que a transparência no
trabalho é o resultado desta aprovação. Solicitou aos colegas o apoio para a aprovação
das contas. O vereador Mário Heck se manifestou e disse que como presidente da
Comissão de Finanças e Orçamentos, pede apoio aos colegas vereadores para a
aprovação referente ao exercício de 2018, salientou que o Tribunal de Contas sugeriu
pela aprovação com algumas restrições, que já foram esclarecidas pelas funcionárias,
onde foi uma reunião bem proveitosa, para entender melhor as restrições apontadas,
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-2relata que muitas vezes não são da vontade do funcionário da administração, mas
questões técnicas que são pequenas observações, e pelo Tribunal de Contas ser um
órgão bem rígido realizou tais apontamentos, mas que foram bem esclarecidas, onde
o Vereador se declarou favorável a aprovação das contas do exercício de 2018. O
Presidente, vereador Adriano Klein se manifestou dizendo que após Três anos ser
presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, onde analisou durante esses anos
as prestações de contas e nesse período o Tribunal de Contas sempre realizava
pequenos apontamentos, considerado normal, onde acontece situações que estão fora
do previsto, mas sem intenções. Neste ano aconteceu da mesma forma, e se manifesta
favorável para aprovação das contas referente ao ano de 2018. Na sequência o
presidente colocou em única e exclusiva votação nominal o Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2020, que foi aprovado por unanimidade de votos pelos vereadores
presentes. O presidente anunciou que com a aprovação deste Projeto de Decreto
Legislativo, será feita a redação do Decreto Legislativo, que após assinado por mim,
presidente, será publicado e encaminhado ao tribunal de contas. Concluída a pauta da
sessão, o presidente agradeceu aos presentes e 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 23 de abril de 2020.
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