Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
MESA DIRETORA
Ata nº 07 de 2020

Aos quinze dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte, (15/06/2020), nas
dependências da Sede do Poder Legislativo, situado à Rua Boa Vista, nº 309, Centro,
Município de Iporã do Oeste – SC, as 13:30 horas, reuniram-se os integrantes da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de vereadores do município de Iporã do Oeste, os
senhores vereadores: Adriano Klein, Mário Heck, e Noiri Kosmann e Irmí Rohr
Schneiders. Inicialmente o presidente saudou a todos e colocou que o objetivo da
reunião é decidir sobre a entrada ou não do projeto de redução dos subsídios dos
agentes públicos. Primeiramente foi lido o documento enviado pela ACCIO e na
sequência foi debatido a viabilidade de entrar com o projeto de redução do subsídio dos
agentes políticos. Foi discutido o projeto de redução dos subsídios dos vereadores e
vice-prefeito. Foi colocado em votação, se a mesa diretora vai dar entrada do projeto.
A vereadora Irmi R. Schneiders e o vereador Mário Heck votaram a favor da entrada do
projeto. Os vereadores, Adriano Klein e Noiri Kosmann votaram contra a entrada do
projeto. Como deu empate a votação. O presidente, vereador Adriano Klein, votou pelo
desempate. Porque o presidente, além de ter o voto ordinário, tem o voto qualificado
em caso de desempate. O voto do presidente, vereador Adriano Klein foi novamente
contrário ao projeto de redução dos subsídios dos vereadores e vice-prefeito. Com isso
a decisão da mesa diretora foi de não darem entrada de projeto de lei que reduz os
subsídios de vereadores e vice-prefeito em vinte por cento. Sem mais a tratar, o
presidente Adriano agradeceu a presença dos vereadores e deu por encerrada a
reunião da qual foi escrita esta ata, que segue assinada pelos participantes da reunião.
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, em 15 de junho de 2020.
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