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Ata da Trigésima 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 seis dias do mês de outubro, do ano
de dois mil e vinte, (26/10/2020), 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 trigésima 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 30ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 26 de outubro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 199/2020 da 29ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de outubro de 2020. O Presidente consultou o
plenário para dispensar a leitura da Ata, uma vez que esta foi divulgada no sítio da
Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Dispensada a leitura, o Presidente
colocou a Ata n. 199/2020 em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o
Presidente colocou em votação a Ata nº 199/2020, que foi aprovada por unanimidade
de votos. Em seguida, foi solicitada a leitura das correspondências: Ofício GP nº
121/2020, encaminhando Projeto de Lei para apreciação na Câmara de Vereadores;
Decreto nº 195 determinando ponto facultativo para o dia 28 de outubro. O presidente
disse que as correspondências ficam à disposição dos vereadores na Secretaria da
Câmara. Nas MATÉRIAS DO DIA o Presidente solicitou à secretária, Vereadora Irmí
Rohr Schneiders, para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 024/2020 que “AUTORIZA A
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE – SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O Presidente lembrou que este Projeto de Lei será
encaminhado para as comissões permanentes para análise e emissão de parecer.
Passando para o GRANDE EXPEDIENTE, o Presidente chamou a Vereadora Irmí Rohr
Schneiders para a Tribuna, inscrita para discorrer sobre as ações desenvolvidas
durante a Segunda Semana do Lixo Zero. A Vereadora ao iniciar sua fala falou da
alegria em partilhar com os colegas vereadores as ações desenvolvidas pela equipe do
Lixo Zero com entidades constituídas neste município. Explicou toda a programação e
as atividades planejadas e desenvolvidas em parceria com as entidades. Solicitou aos
colegas para que acompanhem a ações pelo sitio e que comentem e curtam, que este
apoio é muito importante para o grupo de trabalho e a campanha do Lixo Zero. A
vereadora agradeceu à Rádio Oeste, jornais locais pela divulgação. Agradeceu também
a um grupo de voluntários que se dispuseram a trabalhar na campanha. Nos seus
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-2agradecimentos mencionou também a Secretária de Saúde, Elise, que abriu espaço
para uma palestra da embaixadora aos agentes de saúde. Por fim, agradeceu também
a embaixadora Deise Schneiders pelo trabalho que vem realizando. Passando para a
ORDEM DO DIA, o Presidente colocou em segunda discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 005/2020 que “INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Nenhum vereador usou a palavra livre. O Presidente
colocou em segunda votação nominal o Projeto de Lei Complementar nº 005/2020,
que foi aprovado por unanimidade de votos. O Presidente disse que a redação final
deste projeto de lei será encaminhada ao executivo para ser sancionada. Para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL não houve inscrição. Concluída a pauta, o Presidente deu
por encerrada a sessão e informou que na próxima segunda-feira, dia 02 de novembro,
é feriado de Finados. De acordo com o regimento interno, no seu artigo 188, a sessão
ordinária que coincidir em data de feriado será transferida para o primeiro dia útil
seguinte, por isso, convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que
acontecerá no dia 03 de novembro, terça-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa.
Lembrou aos vereadores que na sequência aconteceria a 9ª Sessão Extraordinária.
Determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, discutida e aprovada será
assinada pelos vereadores. Câmara Municipal de Vereadores, Sala das Sessões, em
26 de outubro de 2020.
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