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Ata nº 191/2020
Ata da vigésima Quarta 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 quatorze dias do mês de setembro, do ano
de dois mil e vinte, (14/09/2020), 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 quarta 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 24ª
Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 14 de setembro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e
deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 190/2020 da 23ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de setembro 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 em discussão. Nenhum vereador se manifestou e o Presidente colocou em
votação a Ata nº 190/2020, que foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência,
o Presidente solicitou a leitura das correspondências: Ofício GP nº 91/2020. Nas
MATÉRIAS DO DIA foi lido o Projeto de Lei nº 019/2020 que “AUTORIZA A ABERTURA
DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE - SC, PARA O
EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Após a leitura, o presidente
informou que este Projeto de Lei, após receber avaliação jurídica, será encaminhado
para as comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Na sequência,
solicitou a leitura da Moção de Apelo nº 08/2020 de autoria do vereador Fernando Ott.
O presidente falou que esta Moção de Apelo após receber parecer da comissão de
Legislação Justiça e Redação Final, estará na pauta na ordem do dia da próxima
sessão ordinária para ser deliberada. Para o GRANDE EXPEDIENTE não houve
inscrição de vereador. O Presidente informou que para a ORDEM DO DIA, também não
havia assunto em pauta e passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL que não havia
inscrição de vereador, mas o prefeito em exercício solicitara espaço para se pronunciar
nesta sessão. Assim, o presidente chamou o prefeito em exercício, senhor Alexandre
Engel Ruscheinscki para usar a Tribuna. O Prefeito, após cumprimentar cordialmente
a todos, agradeceu a oportunidade e direcionou sua fala em defesa do Projeto de Lei
que dera entrada na Câmara para tramitar. Explicou os motivos pelos quais deve
remanejar recursos, especialmente na Secretaria da Saúde, mencionou, entre outros,
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em Média e Alta Complexidade – MAC. Disse que às vezes este tipo de projeto pode
gerar polêmica, por isso fez questão de explicar os motivos. Disse também que está
mudando a estratégia da gestão administrativa através do diálogo, que espera ter com
o Poder Legislativo diálogo e um relacionamento harmonioso e se dispôs a ampliar a
relação através de encontros e reuniões periódicas, se este for o desejo dos
vereadores. Por fim, se dispôs a responder dúvidas e questionamentos. A vereadora
Irmí aproveitou a oportunidade para endossar sua indicação a respeito de ampliar o
atendimento psicológico na área da saúde. O senhor Alexandre explicou que precisa
se inteirar no assunto para tomar decisão a respeito. Sem mais comentários, o prefeito
em exercício agradeceu mais uma vez a oportunidade e devolveu a palavra ao
presidente, Adriano Klein. O Presidente agradeceu a disponibilidade do prefeito em
exercício e disse que também espera que a relação entre o executivo e legislativo seja
harmonioso. Concluída a pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada essa sessão. Convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária
que acontecerá no dia 21 de setembro, segunda-feira, as 19 horas, nesta Casa
Legislativa. Determinou a lavratura desta Ata que, depois de lida, discutida e aprovada,
será assinada pelos vereadores. Câmara de Vereadores, Sala das Sessões, em 14 de
setembro de 2020.
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