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-1Ata nº 195/2020
Ata da vigésima Sétima 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 cinco dias do mês de outubro, do ano de
dois mil e vinte, (05/10/2020), 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 sétima 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 27ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 05 de outubro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 193/2020 da 26ª
Sessão Ordinária e Ata nº 194/200 da Sexta Sessão Extraordinária, ambas realizadas
no dia 28 de setembro. O Presidente consultou o plenário para dispensar a leitura das
Atas, uma vez que estas foram divulgadas no sítio da Câmara e os vereadores
receberam uma cópia. Dispensada a leitura, o Presidente colocou a Ata n. 193/2020
em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o Presidente colocou em votação a
Ata nº 193/2020, que foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o
Presidente colocou em discussão a Ata nº 194/2020 da Sexta Sessão Extraordinária.
Também não houve manifestação e o Presidente colocou a Ata nº 194/2020 em
votação, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, solicitou a leitura
das correspondências: Ofício GP nº 106/2020 encaminhando dois Projetos de Lei para
a apreciação da Câmara; Ofício GP nº 101/2020 encaminhando Projeto de Lei para
apreciação; Edital de Convocação para Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei
Complementar nº 005/2020. O Presidente disse que estas correspondências ficarão à
disposição dos senhores vereadores e vereadora, na secretaria desta Casa Legislativa.
Nas MATÉRIAS DO DIA, o Presidente consultou o Plenário para dispensar a leitura na
íntegra do Projeto de Lei nº 021/2020 que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, AS
PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO, SEUS RECURSOS FINANCEIROS
E AS BASES PARA PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O
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EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, justificou o
pedido alegando que cada vereador recebeu uma cópia e por se tratar de projeto que
contempla 68 artigos, cuja simples leitura demandaria tempo considerável da sessão,
pediu aos vereadores a dispensa da leitura integral em plenário. Disse também, que os
vereadores poderão discutir a proposta em plenário e apresentar emendas na forma
regimental. Todos os vereadores concordaram com a proposição do Presidente. Assim,
foi lido somente a Ementa e justificativa do Projeto de Lei nº 021/2020. Em ato contínuo,
foram lidos os Seguintes Projetos de Lei: Projeto Lei nº 022/2020 que “AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE COM O
INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICENTE NOSSA SENHORA MERCÊS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Projeto de Lei nº 023/2020 que “AUTORIZA A ABERTURA
DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE IPORÃ DO OESTE - SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.” Após a leitura, o
Presidente informou que estes Projetos de Lei, depois de receberem parecer jurídico
serão encaminhados para as comissões permanentes para análise e emissão de
parecer. Passando para o GRANDE EXPEDIENTE, o Presidente chamou para a
Tribuna o vereador Fernando Ott, que se inscreveu para tratar sobre o pedido de
Informações feito ao Instituto Hospitalar Nossa Senhora das Mercês. O vereador
Fernando, após os cumprimentos, lamentou que fora mal interpretado em relação ao
seu requerimento. Que fizera o Pedido para demonstrar para a sociedade que a partir
de 2017 o hospital, que estava fadado a fechar as portas, conseguiu alavancar e se
tornar autossustentável, graças ao empenho do grupo que está à frente dos trabalhos
no próprio hospital e da prefeitura, além das inúmeras emendas parlamentares
repassadas para o custeio. Que os atendimentos relacionados às cirurgias de cataratas
e outras ajudam na sustentabilidade. Que a ação está sendo referência na região e
muito elogiado por cidadãos de outros municípios. Que visitara o presidente da diretoria
do hospital e que, na conversa com este, fora informado que o “hospital está muito bem
de caixa”. Por fim parabenizou a diretoria e servidores da Instituição pelo empenho e
trabalho que realizam. Na ORDEM DO DIA, o Presidente colocou em segunda
discussão o Projeto de Resolução nº 03/2020 que “DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES
NO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ DO OESTE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O vereador Fernando, usando a palavra livre, disse que
tem alguns apontamentos a fazer em relação à revisão do Regimento Interno. Falou da
importância de dar espaço à sociedade na discussão de um Projeto de Lei, que com a
aprovação da revisão, os cidadãos do município estarão contemplados para se
pronunciar na Câmara em relação a projetos em pauta, vê isso como um avanço na
democracia. Agradeceu aos colegas que se prontificaram e compareceram nos
encontros de estudos realizados, também estendeu o agradecimento aos servidores da
Câmara que se empenharam nos trabalhos de revisão e na nova redação. A vereadora
Irmí também se pronunciou em relação aos trabalhos da revisão, que durante os anos
de experiência como vereadora sentiu por várias vezes que haviam contradições no
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regimento e um regimento complicado e rebuscado. Falou sobre mudanças realizadas
que comprometem mais a vereança e citou como exemplo os descontos que devem
ocorrer aos vereadores faltosos em sessões extraordinárias. Destacou também que
durante os encontros foi possível tirar muitas dúvidas e que agora a interpretação do
texto ficou mais acessível. O vereador Adriano, presidente, também se manifestou e
destacou o avanço conquistado em relação à participação da sociedade na discussão
de projetos de lei. Ninguém mais a se manifestar, o presidente colocou em segunda
votação O Projeto de Resolução nº 03/2020, que foi aprovado por unanimidade de
votos. O Presidente informou que será feita a redação da Resolução, que após
assinada pelo presidente, será publicada, e a mesma estará em vigor. Na explicação
pessoal não teve vereadores inscritos. Concluída a pauta, o presidente solicitou à
secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura do Edital de
Convocação de Sessão Extraordinária. E, deu por encerrada a sessão e explicou que
na próxima segunda-feira, dia 12, é feriado em comemoração à Nossa Senhora
Aparecida. Que, de acordo com o regimento interno, no artigo 188, a sessão ordinária
que coincidir com o feriado será transferida para o primeiro dia útil seguinte. Portanto,
convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 13
de outubro, terça-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Lembrou aos vereadores
da 7ª Sessão Extraordinária prevista, logo, na sequência. Determinou a lavratura desta
ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos vereadores. Câmara
Municipal de Vereadores, Sala das Sessões, em 05 de outubro de 2020.
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