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Ata da vigésima Quinta 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 um dias do mês de setembro, do ano
de dois mil e vinte, (21/09/2020), 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 quinta sessão ordinária
do exercício de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os colegas
vereadores, vereadora, funcionários da Casa e prefeito em exercício Sr. Alexandre
Engel Ruscheinsky. 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 25ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão
Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 21 de
setembro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e deu início ao PEQUENO
EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 191/2020 da 24ª Sessão Ordinária, realizada
no dia 14 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 191/2020,
que foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o Presidente solicitou a
leitura das correspondências: Ofício GP nº 098/2020 encaminhando Projeto de Lei para
apreciação do Legislativo; Ofício nº 1395/2020/GIGOVCH tratando do contrato
celebrado entre o município de Iporã do Oeste e a Caixa Econômica Federal; da
Assembleia Legislativa do Estado, convidando para participar de Audiência Pública.
Nas MATÉRIAS DO DIA a secretária, Vereadora Irmí Rohr Schneiders, fez a leitura do
Projeto de Lei Complementar nº 005/2020 que “INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O presidente informou que este Projeto
de Lei Complementar, após receber parecer jurídico será encaminhado para as
comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Para o GRANDE
EXPEDIENTE não havia inscrição. Na ORDEM DO DIA, o presidente colocou em
primeira discussão o Projeto de Lei nº 015/2020 que “DISPÕE SOBRE A
REFORMULAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPORÃ DO OESTE - SC – E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.” Nenhum vereador usou a palavra livre e o presidente colocou em
primeira votação o Projeto de Lei nº 015/2020, que foi aprovado por unanimidade de
votos. O presidente anunciou que esse Projeto de Lei terá sua segunda deliberação na
próxima sessão ordinária. Em ato contínuo, o presidente colocou em única discussão
a Moção de Apelo nº 08/2020 que apela às autoridades representativas do
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sociais, dentro das normas de segurança, seguindo a Portaria SES nº 658, de 28
de agosto de 2020 como tem feito outros municípios. Na palavra livre, o vereador
Fernando Ott, autor da Moção, usou o espaço e defendeu a aprovação da Moção,
dizendo que este foi uma solicitação dos promotores de eventos sociais, que estão em
dificuldade financeira, pois sua atividade está paralisada desde o início da pandemia,
que outros setores também já foram flexibilizados. Que espera que a moção seja
aprovada, enfatizou a necessidade na observância de regras e cuidados com
higienização e número de pessoas nos determinados espaços, falou sobre a Portaria
emitida pelo governo do estado que flexibilizou as regras em vários setores da
economia. A vereadora Irmí, no uso da palavra, disse que esta é uma questão delicada.
Entende que o Comitê de Crise deve avaliar a situação e o prefeito acompanhar de
perto, que o Comitê deve ser consultado antes de tomar qualquer decisão, as pessoas
que estão na linha de frente desse trabalho sabem a realidade da situação. Que se
sente insegura neste momento para emitir opinião. O presidente falou que, mesmo que
a moção seja aprovada, se faz necessário observar o parágrafo 2º da portaria nº 710
da Secretaria do Estado da Saúde – SES, que indica quais setores podem ser
flexibilizados, e fez a leitura do parágrafo. Ninguém mais a se manifestar, o Presidente
colocou em única votação a Moção de Apelo nº 08/2020, que foi aprovada por
unanimidade de votos. O Presidente informou que esta Moção de Apelo será
encaminhada às autoridades mencionadas. Para a EXPLICAÇÃO PESSOAL não
houve inscrição de vereador, mas o Prefeito em exercício solicitara um espaço para se
pronunciar na Tribuna. O vice-prefeito em exercício, senhor Alexandre Engel
Ruscheinscki, disse que esta, referindo-se ao espaço cedido na tribuna, era uma boa
forma de se comunicar com os integrantes do Legislativo. Agradeceu aos integrantes
do Poder Legislativo pela forma como estão conduzindo os trabalhos, que, respeitando
os prazos regimentais, estão sendo ágeis e apreciando os Projetos sem demora.
Agradeceu de forma especial as pessoas que se reúnem para estudar e avaliar os
projetos. Destacou que sua vinda à Câmara era para falar sobre o Projeto de Lei
número 005/2020. Que é necessário realizar algumas pavimentações em ruas do
perímetro urbano, citou o nome das ruas e trajetos que necessitam atenção especial,
pois dão acesso às ruas asfaltadas. Pediu agilidade na aprovação do projeto, que os
trâmites públicos para realização de obras, por si só, são complexos e demorados. Que
o Projeto não deu entrada em Regime de Urgência, mas é necessário que seja
apreciado sem demora. Por fim, agradeceu o espaço cedido. O Presidente agradeceu
o empenho do Prefeito em exercício e solicitou à secretária, Vereadora Irmí Rohr
Schneiders, para que fazer a leitura do Edital de Convocação de Sessão Extraordinária.
Lido o edital 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 28
de setembro, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Determinou a
escritura desta ata que depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos
vereadores. Câmara de Vereadores, Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2020.
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