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Ata nº 184/2020
Ata da quarta 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 dezessete dias do mês de julho, do ano de dois mil e
vinte, (17/07/2020), 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
(catorze horas), presidida pelo presidente, Vereador Adriano Klein, e secretariado pela
vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a quarta sessão extraordinária do
exercício de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os colegas
vereadores, vereadora e 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, Irmí Rohr Schneiders, Mário Darci Ribeiro de Freitas, Mário Heck,
Noiri João Kosmann, Sérgio Antônio Suzin e Sírio Assmann. 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 4ª Sessão
Extraordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 4ª Sessão Extraordinária, convocada pelo
Edital de nº 04/2020, do dia 13 de julho de 2020. Apresentou a pauta da Sessão
Extraordinária e deu início à ORDEM DO DIA. Colocou em única e exclusiva discussão
o Projeto de Lei nº 012/2020 que INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA A
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO "EMPRESA MAIS 2", E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Na discussão do Projeto a
vereadora Irmí se manifestou cumprimentando os colegas vereadores e secretária
Ivete, em seguida disse que esse projeto é de suma importância para o município,
sendo que estamos passando por um momento difícil, então realizou a leitura do
parecer como relatora da comissão de finanças e orçamentos. Considerando a
justificativa do projeto de lei, que explica que através da autorização deste programa o
município pretende auxiliar as empresas de nosso município, que atravessam uma crise
sem precedentes, em razão da pandemia mundial reconhecida pela Organização
Mundial da Saúde – OMS, que tem obrigado os empresários a adotar inúmeras
medidas com vistas à preservação dos seus respectivos negócios. Considerando que
esse programa visa reduzir os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus
na economia local e também contribuir com o ambiente financeiro e fazer com que o
município de Iporã do Oeste se recupere o mais rapidamente possível, de modo a
minimizar os impactos já sentidos pelo setor empresarial. Considerando que o incentivo
previsto no projeto é uma reivindicação da Associação Comercial e Industrial e do
comércio em geral do município. Que vem beneficiar os donos das empresas como
também seus colaboradores (funcionários). Considerando que esse programa previsto
neste Projeto de Lei irá fortificar e mantém nossas empresas e serviços ativos e em
condições dignas de seus compromissos com seus fornecedores, uma vez que esse
empréstimo pode ser adquirido em forma de capital de giro. Considerando ainda que o
setor foi muito mais atingido com essa pandemia se comparado ao setor da
agropecuária que é o carro chefe do nosso município. Considerando que o custeio do
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considerando que o Projeto de Lei sob análise, atende integralmente aos preceitos das
leis orçamentárias em vigor. Finalizou solicitando apoio dos colegas vereadores para
aprovar esse projeto. O presidente, vereador Adriano Klein também se manifestou com
relação ao projeto de lei dizendo que a prefeitura irá custear 0,89% dos juros de
financiamentos as empresas adquirirem nas instituições financeiras, com prazos de 24
meses, ficando um limite de 20 mil para agroindústrias e comércio e 15 mil para
prestador de serviços exceto MEI, O vereador relata ser um projeto muito interessante
e que veio em bom momento pela situação que a economia esta passando e qualquer
auxilio que faça a economia continuar girando é bem-vindo. Finalizou afirmando estar
de acordo com o projeto e solicitou apoio dos colegas vereadores para aprovação do
projeto. Na sequência o presidente colocou em única e exclusiva votação o Projeto de
Lei nº 012/2020, que foi aprovado por unanimidade de votos. O presidente anunciou
que com a aprovação deste Projeto de Lei, será feita a redação do projeto de lei e será
encaminhado ao executivo para ser sancionado. Concluída a pauta da sessão, o
presidente agradeceu aos presentes, convocou os vereadores para a próxima sessão
ordinária, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2020 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 17 de julho de 2020.

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

