Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
-1-

Ata nº 188/2020
Ata da vigésima segunda Sessão Ordinária, 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 quatro dias do mês de agosto, do
ano de dois mil e vinte, (24/08/2020), 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), presidida pelo Vereador Adriano Klein, e secretariado
pela vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a vigésima segunda sessão ordinária
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 22ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 24 de agosto de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e deu
início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 187/2020 da 21ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2020. Consultou o plenário para
dispensar a leitura da Ata, uma vez que esta fora divulgada no sítio da Câmara e os
vereadores receberam uma cópia. Dispensada a leitura, o presidente colocou a Ata em
discussão. Nenhum vereador se manifestou e o presidente colocou em votação a Ata
nº 187/2020 que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente
solicitou a leitura das correspondências: Ofício GP nº 80/2020, encaminhando três
Projetos de Lei; Ofício -SC 010/2020 encaminhando Balancetes do mês de julho e o
relatório da despesa empenhada no mês; Ofício da CADEC agradecendo o empenho
dos vereadores no encaminhamento da Moção nº 07/2020. O presidente informou que
estas correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da
Casa Legislativa. Em seguida o Presidente senhor Adriano Klein esclareceu que a
comissão de Legislação, Justiça e Redação final, emitiu parecer favorável pela
admissibilidade do Projeto de Emenda à Lei Orgânica. De acordo com o parágrafo 2º,
do artigo 368 do Regimento Interno. Admitida a proposta, ele, como Presidente designa
Comissão Especial para o exame do mérito da proposição, a qual terá o prazo de trinta
dias, a partir de sua constituição para proferir parecer, anunciou os vereadores: Noiri
João Kosmann, Sírio Assmann e Sérgio Antônio Suzin, que não fizeram parte da
comissão que fez o estudo do regimento e também não são autores da proposição,
para comporem a Comissão especial que irá analisar e emitir parecer sobre o mérito
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câmara de vereadores. Disse ainda que estes terão prazo de trinta dias para essa
análise e emissão do parecer. Ato contínuo, o presidente passou para as MATÉRIAS
DO DIA. Solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura do
Projeto de Lei nº 014/2020 que “AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL QUE
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Lido o Projeto de Lei, o presidente
solicitou a leitura do Ofício GP nº 081/2020 que solicita a tramitação do Projeto de Lei
nº 014/2020 em Regime de Urgência. Lido, o requerimento foi posto em discussão. A
vereadora Irmi se pronunciou a favor do requerimento e explicou que a aquisição desta
área de terra já era cogitada e planejada por administrações anteriores, pela sua
localização junto ao complexo educacional do Centro Integrado de Ensino
Fundamental, que esta aquisição é importante para a ampliação do complexo. O
vereador Fernando também usou o espaço da palavra livre para defender a urgência
de tramitação do Projeto de Lei nº 14/2020 dada a importância que a aquisição de área
representa para a comunidade escolar e por não se realizar, em função da pandemia,
aulas presenciais, que não há circulação de alunos nas imediações da escola e facilita
a realização da obra pretendida pela administração pública. Colocada em votação
nominal a solicitação de tramitação do Projeto de Lei nº 014/2020 em Regime de
Urgência, foi aprovada por unanimidade votos. O presidente informou que este Projeto
de Lei, após receber parecer jurídico e parecer das comissões permanentes, estará
incluído na ordem do dia na próxima sessão ordinária. Na sequência, foram lidos os
Projetos de Lei nº 015/2020 que “DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO,
REESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE IPORÃ DO OESTE - SC – E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” e do Projeto de lei nº
016/2020 que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE - SC, PARA O EXERCÍCIO
DE 2020”. O presidente disse que estes Projetos de Lei, após receberem parecer
jurídico, serão encaminhados às comissões permanentes para análise e emissão de
parecer. Passando para o GRANDE EXPEDIENTE o presidente chamou o vereador
Fernando Ott para usar a Tribuna. O vereador, em seu pronunciamento, citou o projeto
de lei aprovado nesta Casa que deu origem ao Programa Empresa Mais 2 (Empresa
mais dois). Disse que há muita procura por parte dos empresários e que estes
buscavam informações sobre o funcionamento desse programa, os critérios para a
escolha das empresas e condições de acesso. O vereador falou que buscou as
informações junto a Administração Pública e que a lei está regulamentada da seguinte
forma: há um formulário disponível no sitio da prefeitura municipal para que os
interessados possam se inscrever no Programa e junto à inscrição há um documento
que deve ser preenchido, junto a estes o interessado deverá anexar documentos
relacionados à sua empresa. Juntada toda a documentação, esta será entregue ao DEL
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programa. Disse também que a prefeitura fará ampla divulgação sobre a
regulamentação. Para a ORDEM DO DIA não houve pauta. Na EXPLICAÇÃO
PESSOAL também não houve inscrições. Assim, o presidente encerrou a sessão e
disse que de acordo com o regimento interno da câmara, artigo 185,
as sessões ordinárias, serão em número de quatro mensais, como temos cinco
segundas-feiras neste mês, no dia 31 de agosto não teremos sessão ordinária. Na
primeira segunda-feira do mês de setembro é dia 7, feriado da independência do Brasil.
De acordo com o regimento interno, no seu artigo 188, a sessão ordinária que cair em
feriado será transferida para o primeiro dia útil seguinte. Convocou os Vereadores para
a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 08 de setembro, terça-feira, às 19
horas, nesta Casa Legislativa. Determinou a lavratura desta ata que, depois de lida,
discutida e aprovada será assinada pelos vereadores. Sala das Sessões, em 24 de
agosto de 2020.
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