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Ata da Vigésima Nona 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 dezenove dias do mês de outubro, do ano de
dois mil e vinte, (19/10/2020), 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 nona 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 29ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 19 de outubro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 197/2020 da 28ª
Sessão Ordinária e Ata nº 198/200 da Oitava Sessão Extraordinária, ambas realizadas
no dia 13 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 nº 197/2020
em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o Presidente colocou em votação a
Ata nº 197/2020, que foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o
Presidente colocou em discussão a Ata nº 198/2020 da Oitava Sessão Extraordinária.
Também não houve manifestação e o Presidente colocou a Ata nº 198/2020 em
votação, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi solicitada a
leitura das correspondências: Ofício CT nº 63/2020 do Conselho Tutelar apresentando
demandas e expondo a situação relacionada aos salários dos conselheiros tutelares de
Iporã do Oeste; da Assembleia Legislativa de Santa Catarina convidando para
Audiência Pública; da Assembleia Legislativa de santa Catarina convite para reunião
da Comissão de Saúde; Do Tribunal de Contas convidando para assistir aos eventos
realizados em comemoração aos 65 anos de criação do TCE/SC. Nas MATÉRIAS DO
DIA: não houve matéria a ser lida. Para o GRANDE EXPEDIENTE não havia inscrição
de vereador. Passando para a ORDEM DO DIA, o Presidente colocou em primeira
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 005/2020 que “INSTITUI CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Na palavra livre, o vereador
Fernando Ott se manifestou falando sobre a importância da pavimentação dessas ruas.
Disse que este Projeto de Lei foi pauta de Audiência Pública, porém lamentou a falta
de participação dos cidadãos, especialmente, os diretamente envolvidos. Posto em
votação Nominal o Projeto de Lei Complementar nº 005/2020 foi aprovado por
unanimidade de votos, também o Presidente proferiu voto uma vez que se tratava de
Projeto de Lei Complementar. O Presidente informou que a segunda discussão e
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EXPLICAÇÃO PESSOAL também não havia inscritos. Na sequência, o Presidente
solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, para fazer a leitura do edital de
convocação de sessão extraordinária. Concluída a pauta, o Presidente agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a sessão, convocou os Vereadores para a
próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 26 de outubro, segunda-feira, às 19
horas, nesta Casa Legislativa. Determinou a lavratura desta ata que depois de lida,
discutida e aprovada será assinada pelos vereadores. Câmara de Vereadores de Iporã
do Oeste, Sala de Sessões, em 19 de outubro de 2020.
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