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-1ATA 162/2020
Ata da Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina. Aos três dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte,
(03/02/2020), 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), sob a Presidência do Vereador Adriano Klein, secretariado pela
vereadora Irmí Rohr Schneiders, realizou-se a primeira sessão ordinária do exercício
de 2020. O Senhor Presidente, Adriano Klein, cumprimentou os visitantes, colegas
vereadores, vereadora, funcionários da Casa, Imprensa e de modo especial o VicePrefeito Municipal, senhor Alexandre Ruscheinsky, presente na sessão. Primeiramente
agradeceu os votos de confiança recebidos de seus colegas vereadores e falou que
como é seu primeiro mandato como presidente do Legislativo se comprometeu a
conduzir os trabalhos com qualidade e que espera a cooperação de todos os
vereadores e funcionários para que isso aconteça. Desejou a todos os colegas
vereadores um ano repleto de realizações, com foco naquilo que cabe na função de
vereador, que é o bem comum. Que o trabalho do legislativo seja harmonioso, integrado
e comunicativo. Que as sessões sejam pautadas nos trâmites legais e democráticos à
luz do regimento Interno. Que como legisladores sejamos, um exemplo de hombridade
e respeito mútuo. Que acredita que executivo e Legislativo sabem das suas
responsabilidades e defenderão os interesses do povo de Iporã do Oeste. Informou que
foi contratada como Assessora de Comunicação Social a Senhorita Vanessa Follmann.
Que a Câmara de Vereadores, continua associada a UVESC e que neste ano fica
definida a participação de dois eventos promovidos pela entidade para os vereadores
e funcionários desta Casa. Que os interessados em participar de eventos, devem
comunicar com antecedência. Informou ainda aos vereadores que fazem parte das
comissões permanentes, que logo após a esta sessão, deverão se reunir para definir a
presidência, vice-presidência de cada comissão. Comunicou aos partidos que ainda
não indicaram seu líder de bancada que o façam até a próxima sessão. Antes de ser
feita a chamada dos vereadores, o presidente disse que a presença dos vereadores
nas sessões legislativas é registrada em livro específico e quando um vereador tiver
necessidade de faltar à sessão, pela sua função, deverá encaminhar justificativa a esta
Casa Legislativa. Se algum vereador não estiver presente na sessão, a Secretária
deverá fazer a chamada e também anunciar a ausência, e ele, como presidente,
apresentará a justificativa do vereador. Após estas explicações, solicitou a 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, Lairton Hahn, Noiri João
Kosmann, Mário Heck, Mário ribeiro de Freitas e Sérgio Suzin. 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 1ª Sessão
Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 03 de fevereiro de 2020. Apresentou a pauta da sessão e deu início
ao PEQUENO EXPEDIENTE: apreciação das Atas nº 159/2019, 160/2019 e 161/2019
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da 4ª, 5ª e 6ª Sessão Extraordinária da terceira Sessão Legislativa, da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa
Catarina. Realizadas nos dias 19 e 27 de dezembro de 2019. Solicitou a dispensa da
leitura das Atas, pois, as mesmas, foram publicadas no site da câmara e os vereadores
receberam uma cópia. Aprovada a dispensa, colocou a Ata 159/2019 em discussão.
Sem comentários de vereador, pôs a Ata nº 159/2019 em votação, que foi aprovada
por todos os vereadores presentes. Colocou a Ata 160/2019 em discussão. Sem
comentários de vereador, pôs a Ata nº 160/2019 em votação, que foi aprovada por
todos os vereadores presentes. Colocou a Ata 161/2019 em discussão. Sem
comentários de vereador, pôs a Ata nº 161/2019 em votação, que foi aprovada por
todos os vereadores presentes. Na continuidade, o presidente solicitou a secretária a
leitura das correspondências, destacando: Ofício CMV nº 003/2020 solicitando o
encaminhamento de representantes para a Comissão da Ouvidoria; Ofício nº
0143/2020/GIOVCH da Caixa Econômica Federal informando sobre Crédito de
Recursos Financeiros; Ofício nº 0033/2020/GIOVCH da Caixa Econômica Federal
tratando de Crédito de Recursos Financeiros; Ofício nº 0029/2020/GIOVCH da Caixa
Econômica Federal sobre a Liberação de Recursos Financeiros; Ofício nº
1994/2019/SR OESTE DE SC da Caixa Econômica Federal sobre o Contrato celebrado
entre o Município de Iporã do Oeste e a Caixa Econômica Federal; Convite da
Associação Comercial aos vereadores participarem da Cerimônia de posse da Diretoria
ACIIO. Convite do Deputado Mauro de Nadal para o evento de apresentação do Projeto
Lixo Orgânico Zero. Nas MATÉRIAS DO DIA solicitou a leitura do Requerimento de
Licença nº 001/2020 de autoria do vereador Noiri João Kosmann. Após a leitura,
colocou o requerimento em discussão, mas nenhum vereador se manifestou e o
presidente colocou o Requerimento de Licença nº 001/2020 em votação que foi
aprovado por unanimidade de votos. Na sequência solicitou a leitura do Requerimento
de Licença nº 002/2020 de autoria do vereador Lairton Hahn. Após a leitura, colocou o
requerimento em discussão, mas nenhum vereador se manifestou e o presidente
colocou o Requerimento de Licença nº 002/2020 em votação que foi aprovado por
unanimidade de votos. O presidente informou que será convocado suplentes da
Coligação Compromisso com o Povo, para assumirem durante trinta dias a vaga dos
vereadores Noiri João Kosmann e Lairton Hahn. Para o GRANDE EXPEDIENTE não
houve inscrição e para a ORDEM DO DIA não houve matéria na pauta. Sem inscrição
de vereador para usar a EXPLICAÇÃO PESSOAL o presidente convidou o VicePrefeito Municipal para a sua mensagem de início de ano legislativo. O vice-prefeito
Municipal, senhor Alexandre Ruscheinsky, utilizou a tribuna e após saudar a todos,
dirigiu-se com o seguinte pronunciamento: “ Boa noite todos. Foi me dado o privilégio
mais uma vez de me dirigir a vocês para iniciar os trabalhos desse ano. Quero justificar
a ausência do prefeito que se encontra em viagem à Brasília, em busca de mais
recursos. Como todos vocês puderam ver, a secretária fez a leitura de diversas cartas
comunicando muitas verbas que estão sendo direcionados para o nosso município e
desejo sucesso ao Prefeito, para que ele consiga trazer ainda mais recursos, para que
a gente possa fazer o nosso município crescer ainda mais. Quero também desejar a
todos vocês um bom ano de trabalho, quero desejar que vocês sejam claros e tenho
ciência do compromisso que vocês têm de conduzir os trabalhos aqui. Quero desejar
sucesso ao presidente e toda a sua equipe da mesa diretora e desejar força também a
todos, tendo em vista que esse é um ano eleitoral e todos nós sabemos como as
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pessoas se comportam em ano eleitoral em uma cidade pequena. Desejo que vocês
tenham a clareza para conduzir os trabalhos de uma forma consciente para que todo
mundo possa prosperar com isso. Dizer a todos que a gente vai continuar como um
governo rígido como foi feito até o momento. Pautado na economia. Comunicar a todos
vocês que nós tivemos o fechamento da folha do ano que passou, em torno de 43%,
baseado a 50.3%, que a gente recebeu do governo anterior, essa diferença tem
proporcionado para que a gente possa fazer diversos investimentos no nosso
município, que a gente se possa fazer muitas coisas com dinheiro próprio. Não vou citar
aqui cada caso individual, pois todos vocês acompanham o nosso trabalho. Dizer para
vocês também, que vamos ter um ano ainda de muito trabalho. Visto que é um ano
considerado curto, em função de algumas limitações que todos nós vamos encarar
daqui alguns meses. Mas quero dizer para vocês, que este, vai ser um ano de muito
trabalho e projetos grandes ainda estão por vir. Já adianto a todos vocês. Que a gente
está com o plano diretor nos trâmites finais. Que o trabalho do Plano Diretor foi
conduzido através da Associação Comercial, pelo PRODELE e do DEL. Já fizemos a
coleta de sugestões com os profissionais da área e com as pessoas envolvidas. A
equipe técnica do município está terminando os ajustes finais. Vamos iniciar daqui
alguns dias as audiências públicas e eu gostaria muito da presença de todos os
senhores para participar desse evento. Para discutir junto com a gente, para que esse
projeto venha para esta casa, sem muitas dúvidas. Para que aqui ele possa ser
discutido apenas dentro dos formatos da lei. Que ele possa ser aprovado para o bem
do nosso município. Mais uma vez quero desejar a todos, sucesso. Os vereadores que
estão se licenciando participem mesmo assim dessas audiências, se elas forem dentro
do prazo de vacância do cargo de vocês e que todos nós tenhamos um 2020 Próspero.
Obrigado”. O presidente agradeceu ao vice-prefeito pela mensagem e deu por
encerrada essa sessão. Convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que
acontecerá no dia 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira, com início às 19 horas, nesta
Casa Legislativa. Lembrou aos integrantes das comissões que devem reunir-se logo
após a sessão para eleger a diretoria de cada comissão. Comissões estas que tem por
finalidade avaliar e dar os encaminhamentos às demandas apontadas a esta Casa
Legislativa. Destacou também, que as coligações têm o prazo de oito dias para indicar
seu representante para compor a Comissão da Ouvidoria Legislativa. Determinou a
lavratura desta ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pela Mesa
Diretora e demais Vereadores. Iporã do Oeste, Sala das Sessões, em 03 de fevereiro
de 2020.
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