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Ata nº 189/2020
Ata da quinta 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 trinta e um dias do mês de agosto, do ano de
dois mil e vinte, (31/08/2020), 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 quinta 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,(ausente), 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 5ª Sessão Extraordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores, do dia 31 de agosto de 2020. O presidente informou que o
vereador Mário Ribeiro de Freitas está ausente e não apresentou justificativa.
Apresentou a pauta da Sessão e deu início à ORDEM DO DIA. Colocou em única
discussão o Projeto de Lei nº 014/2020 que “AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO DO
IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. A vereadora Irmí se
pronunciou favorável ao Projeto de Lei. Disse que é uma área bem localizada e de
interesse público. Que o valor proposto para a aquisição também é razoável. Ninguém
mais a se manifestar o presidente colocou em única votação o Projeto de Lei nº
014/2020, que foi aprovado por unanimidade de votos. O Presidente informou que a
redação final desse projeto de lei, será encaminhado ao executivo para ser sancionado.
Na sequência, o presidente solicitou à secretária, vereadora Irmí Rohr Schneiders, para
fazer a leitura do requerimento da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
que solicita a inclusão deste projeto de lei em Regime de Urgência. Após a leitura do
Requerimento, o presidente coloco-o em discussão. A vereadora Irmí, no uso da
palavra livre, disse que os dois projetos de lei em pauta estão correlacionados e por
isso devem tramitar juntos. Que estivera conversando com pessoas da Secretaria de
Educação que afirmaram ser interessante a aquisição dessa área de terra para atingir
a meta dos 25% (vinte e cinco por cento) de aplicação na Educação. Além disso, é de
interesse público. O presidente também falou sobre a interdependência entre os dois
projetos em pauta, uma vez que este, nº 016/2020, abre crédito orçamentário para dar
condições da aquisição da área de terra. Em seguida, colocou o Pedido de Urgência
de apreciação do Projeto de Lei nº 016/2020 em votação nominal. O Requerimento foi
aprovado por unanimidade de votos. Em ato contínuo, o presidente colocou em única
discussão o Projeto de Lei nº 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 vereador Fernando Ott
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-2usou a palavra e disse que já mencionara na sessão anterior a importância deste
Projeto de Lei para o município. Que o espaço a ser adquirido é relevante para a
sociedade em geral, mas principalmente para o setor da educação. Além disso, o
município atinge a meta de aplicar 25% (vinte e cinco por cento) na área da educação
neste ano. O presidente também comentou o projeto, se posicionando a favor e
explicou o remanejamento, citando os órgãos e projetos/atividades e ações do
orçamento que estão sendo afetados, justificando a possibilidade e necessidade do
remanejamento. Ninguém mais a se manifestar, o presidente colocou em única votação
o Projeto de Lei nº 016/2020 que foi aprovado por unanimidade de votos. Após a
aprovação, o presidente anunciou que a redação final desse projeto de lei, será
encaminhado ao executivo para ser sancionado. Concluída a pauta, o presidente
agradeceu a presença e deu por encerrada a Sessão Extraordinária. 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 presentes na
sessão. Câmara de Vereadores, Sala das Sessões, em 31 de agosto de 2020.
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