Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 210/2020
Ata da Décima Segunda 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 quatorze dias do mês de dezembro, do
ano de dois mil e vinte, (14/12/2020), nas dependências da Sede do Poder Legislativo,
situado à Rua Boa Vista, nº 309, Centro, Município de Iporã do Oeste – SC, logo após
a 36ª sessão ordinária, presidida pelo Vereador Adriano Klein e secretariado pela
vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a décima segunda 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, 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 12ª
Sessão Extraordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal
de Vereadores, do dia 14 de dezembro de 2020. Apresentou a pauta da sessão:
Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 025/2020 que DISPÕE SOBRE A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE – SC PARA O
EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em ato contínuo, passou para
a ORDEM DO DIA explicando que O Projeto de Lei nº 25/2020, referente a LOA – Lei
Orçamentária Anual para o ano de 2021, teve sua primeira discussão e votação no dia
23 de novembro. Na qual foi aprovado por unanimidade. Ficou disponível nas sessões
ordinárias dos dias 07 e 14 de dezembro para receber emendas conforme o disposto
no regimento. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu o parecer final sobre o
Projeto de Lei no dia de hoje, 14 de dezembro. O qual teve parecer favorável à
aprovação na íntegra. Sem emendas. Colocou em Segunda discussão o Projeto de Lei
nº 025/2020. Na palavra livre, a vereadora Irmí, relatora da comissão de Finanças e
Orçamento, apresentou um relatório resumindo os principais pontos do Projeto de Lei.
Falou que as despesas previstas em áreas essenciais estão de acordo com o previsto
na legislação e que o Projeto de Lei que prevê o Orçamento Anual para 2021 está de
acordo com as outras leis orçamentárias em vigor. Além disso, o Projeto representa um
planejamento que pode ser revisto conforme as necessidades e prioridades, que se
está vivendo um momento atípico em função da pandemia, mas o planejamento é
necessário e conveniente. Ninguém mais a se manifestar, o Presidente colocou em
segunda votação o Projeto de Lei nº 025/2020, que foi aprovado por unanimidade de
votos. O Presidente Informou que a redação final deste projeto de lei, será
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encaminhada ao executivo para ser sancionado. Encerrada a pauta, o Presidente
agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima sessão
ordinária que acontecerá no dia 21 de dezembro nesta Casa Legislativa. Determinou a
lavratura desta ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos
vereadores. Câmara Municipal de Vereadores, Sala das Sessões, em 14 de dezembro
de 2020.
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