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Ata da vigésima Sexta 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 oito dias do mês de setembro, do ano
de dois mil e vinte, (28/09/2020), 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 sexta sessão ordinária do
exercício de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os colegas
vereadores, vereadora e funcionários da Casa e, em especial, o Prefeito em exercício,
presente na sessão. 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 26ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão
Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 28 de
setembro de 2020. O Presidente expôs a pauta da sessão e deu início ao PEQUENO
EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 192/2020 da 25ª Sessão Ordinária, realizada
no dia 21 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 192/2020,
que foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o Presidente solicitou a
leitura das correspondências: Ofício GP nº 100/2020 encaminhando Projeto de Lei para
apreciação da Câmara; Ofício nº 033/2020 da direção do Hospital Nossa Senhora das
Mercês de Iporã do Oeste, informando que a documentação solicitada pelo
requerimento da Câmara se encontra disponível junto à entidade notificada para
verificação dos vereadores. O Presidente disse que esta documentação fica à
disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Nas MATÉRIAS DO DIA foi lido o
Projeto de Lei nº 020/2020 que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE – SC, PARA O EXERCÍCIO DE
2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Após a leitura, o Presidente anunciou que este
Projeto de Lei, após receber parecer jurídico será encaminhado para as comissões
permanentes para análise e emissão de parecer. Na continuidade, o Presidente
solicitou a leitura do requerimento da comissão de Finanças e Orçamento que solicita
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-2a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 019/2020 de autoria do
Executivo Municipal. Colocado em discussão, a vereadora Irmí Rohr Schneiders
solicitou a palavra e fez a defesa do pedido, justificando prazos a serem cumpridos pela
administração pública pelas licitações, tendo em vista o avançado do ano, no qual as
contas devem ser fechadas em dezembro. O vereador Mário Heck, presidente da
Comissão solicitante da tramitação em regime de urgência, disse que também é
favorável à tramitação urgente devido a importância das aquisições previstas no Projeto
de Lei que contemplam a Secretaria da Saúde e citou a compra de um veículo e
medicamentos. Ninguém mais usar o espaço, o presidente colocou o pedido da
tramitação do Projeto de Lei nº 019/2020 em Regime de Urgência em votação
nominal, que foi aprovado por unanimidade de votos. Assim, disse o presidente: “Esse
projeto de lei estará na ordem do dia desta sessão, com única discussão e votação”.
Para o GRANDE EXPEDIENTE não houve inscrição e o Presidente passou para a
ORDEM DO DIA: colocou em segunda 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 se manifestou na palavra livre e o Presidente
colocou em segunda votação o Projeto de Lei nº 015/2020, 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. Em ato contínuo, o Presidente colocou
em única discussão 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”. Ninguém usou a palavra livre e o Presidente
colocou em única votação o Projeto de Lei nº 019/2020, que também foi aprovado por
todos. O presidente informou que também a redação final deste Projeto de Lei será
encaminhada ao executivo para ser sancionada. Na continuidade dos trabalhos, o
Presidente colocou em primeira discussão o Projeto de Resolução nº 03/2020 que
“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPORÃ DO OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Nenhum
vereador se manifestou a respeito desse Projeto de resolução e o Presidente colocou
em primeira votação o Projeto de Resolução nº 03/2020, que foi aprovado por
unanimidade de votos. O presidente disse: “Esse Projeto de Resolução terá sua
segunda deliberação na próxima sessão ordinária”. Na EXPLICAÇÃO PESSOAL não
havia vereador inscrito. O Presidente chamou para a Tribuna o senhor Alexandre Engel
Ruscheinscki, prefeito em exercício, para fazer uso da Tribuna para seu
pronunciamento. O Prefeito em Exercício, após os cumprimentos iniciais, disse estar
feliz pelo andamento dos trabalhos da Câmara de Vereadores, que tem se empenhado
em agilizar as apreciações dos Projetos de Lei, que esta atitude facilita os trabalhos do
Executivo Municipal. Mencionou também o encontro promovido à tarde entre a equipe
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e as Comissões do Legislativo que estão analisando os projetos, que este trabalho
induz a um acerto maior do projeto de lei que tem fundamental importância para o
município. Na sequência da fala, o prefeito se ateve às explicações do Projeto de Lei
nº 20 /2020 que prevê suplementações orçamentárias e teceu ampla explicação sobre
os motivos pelos quais os recursos devem ser remanejados, em especial em
decorrência da Pandemia causada pelo coronavírus que exigiu a suspenção de
diversas atividades, especialmente com grupos de trabalho: idosos, escola, transporte
escolar, eventos culturais, oficinas, esporte, entre outras atividades e ações previstas
no orçamento e que tiveram que ser suspensas. Estes recursos orçados agora deverão
ser utilizados em investimentos nestes setores e mencionou a aquisição de veículos.
Disse ainda que coloca a administração municipal à disposição dos vereadores para
esclarecer quaisquer dúvidas em relação ao Projeto de Lei. Por fim, agradeceu o
espaço cedido e desejou aos vereadores um bom trabalho. O Presidente agradeceu ao
Prefeito em exercício, pelo empenho para manter a harmonia entre os poderes e disse
que a Casa está sempre a sua disposição. Solicitou à Vereadora Irmí Rohr Scheniders
para proceder a leitura do 6º Edital de Convocação de Sessão Extraordinária. Lido o
edital, o Presidente agradeceu a presença de todos e convocou todos os vereadores
para a sessão extraordinária que aconteceu, logo, na sequência. Deu por encerrada
essa sessão e determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, discutida e
aprovada, será assinada pelos vereadores. Câmara de Vereadores, Sala das Sessões,
em 28 de setembro de 2020.
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