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Ata nº 183/2020
Ata da décima 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 julho, do ano de dois mil
e vinte, (13/07/2020), 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 presidente, Vereador Adriano Klein, e secretariado
pela vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a décima 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 18ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 13 de julho de 2020. Apresentou a pauta da sessão e deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE: Com a apreciação da Ata nº 182/2020 da 17ª Sessão
Ordinária, realizada no dia 06 de julho. Consultou o plenário para dispensar a leitura,
uma vez que a ata foi divulgada no sítio da Câmara e os vereadores receberam uma
cópia. Dispensada a leitura da Ata, o presidente colocou-a em discussão. Nenhum
vereador se manifestou e o presidente colocou em votação a Ata nº 182/2020 que foi
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Presidente solicitou a leitura das
correspondências: Ofício CP nº 61/2020 informando o encaminhamento de Projeto de
Lei para ser apreciado no Poder Legislativo. O presidente informou que a
correspondência ficará à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Nas
MATÉRIAS DO DIA, o presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 012/2020 que
INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
PRESTADORAS DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO - "EMPRESA MAIS 2", E, DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Feito a leitura, solicitou a leitura do ofício GP nº 062/2020 que solicita
a apreciação do Projeto de Lei nº 012/2020 em Regime de Urgência. Feito a leitura,
colocou em discussão o pedido de apreciação do Projeto de Lei nº 012/2020 em
Regime de Urgência. Na palavra livre a vereadora Irmí Rohr Schneiders cumprimentou
os colegas vereadores e funcionários, em seguida disse estar ciente da urgência em
votar esse projeto, pois as empresas devem apresentar todas as certidões negativas
onde as mesmas já não podem estar negativadas para se ter acesso ao incentivo, e
quanto mais demorar para aprovar o projeto, pior fica. Ela concorda em fazer uma
sessão extraordinária para decidir e aprovar o projeto, para as empresas ter socorro
neste momento desesperador que estamos vivendo. O vereador Fernando Ott
cumprimentou o presidente e colegas vereadores, e disse que como há incertezas no
recebimento dos recursos e queda de arrecadação, onde foi feito varias economias, e
agora tendo em vista o recebimento deste recurso, que vem para compensar a queda
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projeto, principalmente para as empresas. Fernando destaca que já foi aprovado um
projeto bem parecido, sendo o projeto empresa mais 1 e agora o projeto empresa mais
2. Relata que a situação esta cada vez mais complicada para os empresários, os
funcionários também, pois alguns já perderam o próprio emprego, então este projeto
vai amenizar um pouco a situação e alavancar o nosso comércio, onde o vereador
Fernando solicitou a colaboração dos colegas para a aprovação do projeto. Na
sequência o presidente colocou em votação o pedido de apreciação do Projeto de Lei
nº 012/2020 em Regime de Urgência. A votação foi nominal e o pedido de urgência foi
aprovado por unanimidade de votos. O presidente, vereador Adriano Klein informou
que como estamos entrando em recesso a partir de 18 de julho, irá convocar uma
sessão extraordinária para apreciar esse projeto e solicitou a leitura do Edital de
convocação de Sessão Extraordinária. Feito a leitura do edital, passou para o GRANDE
EXPEDIENTE. O presidente Adriano Klein, chamou o vereador Fernando Ott, inscrito
para se pronunciar na tribuna. O vereador Fernando após cumprimentar o presidente,
os colegas vereadores e funcionários se pronunciou dizendo que foi cobrado por
munícipes na última semana em decorrência ao recesso dos vereadores que será a
partir de sexta-feira (18/07), o mesmo fala que esse recesso não é por escolha dos
vereadores e sim por que consta no regimento interno e os vereadores tem o dever de
cumprir o regimento. Fernando relata que ainda no ano de 2019, ano em que foi
presidente da casa, iniciaram um estudo para alteração do regimento interno, e não é
do dia para outro para realizar alterações, foi montado uma comissão de 8 pessoas
entre vereadores e servidores, onde já se reuniram 12 vezes para realizar um estudo
para essa revisão. A primeira reunião ocorreu no dia 16/09/2019 onde o vereador como
presidente nesta época, realizou inclusive uma entrevista para a rádio local, relatando
algumas das alterações que seriam feitas. Fernando relata que todos os colegas
vereadores que participam dessa comissão sabem do trabalho que foi até agora e do
trabalho que ainda está dando. A última reunião da comissão ocorreu dia 08/06/2020
onde realizaram algumas alterações e revisões e até então já receberam o projeto para
dar uma analisada final. Fernando relata que após o recesso espera que esse projeto
dê entrada na casa e que possam aprovar todas essas alterações do regimento interno,
sendo que esse regimento interno ainda é do ano de 2009, onde os vereadores
instituíram este regimento e o recesso dos vereadores ocorre desde então. Fernando
finaliza dizendo que para ele não teria problema algum se tivesse sessões ordinárias
normalmente, e que fica a disposição todo esse período e se por alguma eventualidade
precisar convocar uma sessão extraordinária estará disponível. O vereador Adriano
Klein também reforça as palavras de Fernando, dizendo que nenhum dos vereadores
concorda com esse recesso desta forma, os vereadores já foram convocados para uma
sessão extraordinária na sexta feira, finaliza que os vereadores não tem medo de
trabalhar. NA ORDEM DO DIA, não teve matérias para serem apreciadas. Na
EXPLICAÇÃO PESSOAL também não tiveram vereadores inscritos para se pronunciar
na tribuna. Concluída a pauta o presidente convocou os Vereadores para a próxima
Sessão Ordinária que acontecerá no dia 03 de agosto, segunda-feira, às 19 horas,
nesta Casa Legislativa. Informou que de acordo com o regimento interno da câmara de
vereadores, as sessões legislativas estarão em recesso a partir do dia 18 a 31 de julho.
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-3Reforçou a convocação para os vereadores participarem da Sessão Extraordinária que
acontecerá no dia 17 de julho, as 14 horas. Deu por encerrada a sessão da qual foi
escrita esta ata, que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos
vereadores presentes na sessão. Câmara Municipal de Vereadores, sala das sessões,
em 13 de julho de 2020.
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