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Ata da Vigésima Oitava 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 treze dias do mês de outubro, do ano de dois
mil e vinte, (13/10/2020), 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 oitava 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 28ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 13 de outubro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 195/2020 da 27ª
Sessão Ordinária e Ata nº 196/200 da Sétima Sessão Extraordinária, ambas realizadas
no dia 05 de outubro de 2020. 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. 195/2020
em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o Presidente colocou em votação a
Ata nº 195/2020, que foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o
Presidente colocou em discussão a Ata nº 196/2020 da Sétima Sessão Extraordinária.
Também não houve manifestação e o Presidente colocou a Ata nº 196/2020 em
votação, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi solicitada a
leitura das correspondências: Ofício GP 108/2020 Resposta ao Requerimento de
Informações nº 04/2020; Ofício SC 011/2020 encaminhando balancetes do mês de
agosto e relatório empenhado no mês; Ofício nº 1490/2020/GIGOVCH da Caixa
Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos; da Assembleia Legislativa
OFGABMF/208/2020 comunicando a publicação da redação Final do Projeto de Lei nº
0257.2/2020. 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 solicitou a leitura do Requerimento da comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, que solicita a tramitação do Projeto de Lei nº
020/2020 em Regime de Urgência. Após a leitura, o presidente colocou o Requerimento
em discussão. O vereador Noiri Kosmann se manifestou dizendo que votar este Projeto
de Lei em Regime de Urgência era muito importante, porque todos têm conhecimento
sobre a morosidade e a burocracia que é comprar um veículo no setor público, que
antes de tudo era necessário, uma tomada de preços, além de outros trâmites que
requerem tempo, por isso importante agilizar a votação. Ninguém mais a se manifestar,
o Presidente colocou o Requerimento que solicita trâmite urgente para o Projeto
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-2de Lei nº 020/2020 em votação nominal, que foi aprovado por unanimidade de votos.
Assim, disse o presidente, o Projeto de Lei será apreciado em única discussão e
votação na Ordem do Dia desta sessão. Para o GRANDE EXPEDIENTE não se
registrou inscrições. O Presidente passou para ORDEM DO DIA. Colocou em única
discussão o Projeto de Lei nº 020/2020 que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE – SC, PARA O
EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O vereador Fernando Ott, no
uso da palavra livre, disse que era realmente necessário aprovar este Projeto de Lei
em Regime de Urgência pela sua importância. Agradeceu aos colegas vereadores pela
compreensão e aprovação da Urgência e citou algumas obras que devem ser
realizadas com o recurso suplementado. Sem mais comentários, o Presidente colocou
o Projeto de Lei nº 020/2020 em única votação que foi aprovado por todos. O
Presidente informou que o Projeto de Lei será encaminhado ao prefeito para ser
sancionado. Para a EXPLICAÇÃO PESSOAL não houve inscrição. Dessa forma, o
Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima
Sessão Ordinária que acontecerá no dia 19 de outubro de 2020 às 19h:00 (dezenove
horas), nesta Casa Legislativa. Lembrou aos colegas sobre a sessão Extraordinária
que está prevista para logo mais após esta sessão ordinária. Determinou a lavratura
desta ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos vereadores.
Câmara de Vereadores, Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2020.
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