Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
MESA DIRETORA
Ata nº 08 de 2020

Aos dezessete dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, (17/08/2020), nas
dependências da Sede do Poder Legislativo, situado à Rua Boa Vista, nº 309, Centro,
Município de Iporã do Oeste – SC, as 19h:40min, 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, Noiri Kosmann e Irmí Rohr
Schneiders. Inicialmente o presidente saudou a todos e passou a palavra à Vereadora
Irmí que expôs os objetivos pelos quais solicitou a reunião. A vereadora explicou que
fizera um pedido de Informações a respeito do financiamento, à prefeitura, no qual ela
foi atendida apenas em parte, e que restam muitas dúvidas relacionadas. Disse que a
Secretária da Câmara imprimiu todo o relatório relacionado ao financiamento constante
no sitio da prefeitura, mas mesmo assim persistem dúvidas das ações que envolvem o
contrato de financiamento que foi realizado entre a Caixa Econômica Federal e o
município de Iporã do Oeste, recurso destinado à execução de obras/serviços no
município, no âmbito do Pró-transporte. Após avaliar o conteúdo do relatório impresso,
a Mesa Diretora entende que há informações relevantes e não disponíveis no relatório,
por isso, decidem encaminhar expediente à Caixa Econômica Federal para solicitar um
extrato sobre toda a movimentação financeira que envolve o contrato nº 2623.501.05685/2017. O ofício deverá ser elaborado, impresso e assinado pelos integrantes da Mesa
Diretora e encaminhado pelo correio à CAIXA, mas também, deverá ser encaminhado
por meio eletrônico, para agilizar a comunicação. Concluída a pauta da reunião, o
presidente agradeceu a presença dos colegas, determinou à Secretária Parlamentar a
escritura da ata e também elaborar o expediente que será assinado pelos integrantes
da Mesa e encaminhado à CAIXA. Iporã do Oeste, Câmara de Vereadores, em 17 de
agosto de 2020.
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