Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 04/2021
Ata da 2ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 9ª Legislatura da
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina.
Exercício de 2021. Aos quinze dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte
e um, (15/02/2021), 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 Mário Heck, e secretariado
pelo vereador Paulo Sérgio Marx, realizou-se a segunda sessão ordinária do
exercício de 2021. O Senhor Presidente, cumprimentou os colegas vereadores,
vereadora, funcionários da Casa e solicitou ao secretário, vereador Paulo Sérgio
Marx, para fazer a chamada dos vereadores para fins de verificação de “quórum”.
O Secretário fez a chamada na seguinte ordem: Adriano Klein, Angelo Tonin, Darci
José de Souza, Irmí Rohr Schneiders, Mário Heck, Michel Nedel Barth, Odolir
Bordignon, Osni Simon, Paulo Sérgio Marx. Constatado a presença regimental, o
presidente fez a abertura da sessão dizendo: “Sob a proteção de Deus e, em
nome do povo de IPORÃ DO OESTE, iniciamos os nossos trabalhos”, da 2ª
Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 9ª Legislatura da Câmara Municipal
de Vereadores, do dia 15 de fevereiro de 2021. O Presidente expôs a pauta da
sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE com apreciação da Ata nº
03/2021 da primeira sessão ordinária do exercício de 2021. Solicitou a dispensa da
leitura, porque a ata foi divulgada pelo sitio da Câmara e todos os vereadores
receberam uma cópia. Dispensada a leitura, o presidente colocou a Ata em
discussão. Nenhum vereador se manifestou e a ata foi posta em votação e
aprovada por unanimidade de votos. O Presidente convidou o secretário, Paulo
Sérgio Marx, para fazer a leitura das correspondências: Ofício GP nº 045/2021,
encaminhando Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Decreto Municipal nº
25 de 05 de fevereiro de 2021. O Presidente informou que estas correspondências
ficam à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Nas MATÉRIAS DO DIA
foram lidos os projetos de Lei: Projeto de Lei nº 003/2021, que “AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO/COLABORAÇÃO COM
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; e Projeto de Lei nº 004/2021, que “AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE
SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, COM INTERVENIÊNCIA DO INSTITUTO
GERAL DE PERÍCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Passando para o
GRANDE EXPEDIENTE, o Presidente chamou para a Tribuna o vereador Michel
Barth que se pronunciou sobre a importância da transmissão ao vivo, das sessões
da Câmara de vereadores. Disse que a internet se popularizou e está presente na
maioria dos lares. Falou sobre a experiência que a Câmara de Vereadores está
tendo no município vizinho de São João do Oeste, a qual chegou a registrar mil
visualizações nas transmissões ao vivo e, em contrapartida, os áudios chegam a
ter entre sessenta a setenta audiências. Que a transmissão ao vivo pode ser um
elemento de motivação e despertar o interesse de pessoas para as questões
públicas e políticas. Citou também a devida importância em época que a Câmara
de Vereadores não pode receber público em função da pandemia. Considera
também a dificuldade que algumas pessoas têm em função do deslocamento e
atividades que exercem no cotidiano. Avalia que as transmissões ao vivo deixam o
processo mais transparente e democrático. Na sequência, o Presidente chamou o
vereador Osni Simon para se manifestar na Tribuna. O vereador Osni se
pronunciou em relação às atividades presenciais das oficinas e modalidades
esportivas realizados através do INDACI para crianças e adolescentes. Solicitou
àquela organização para que agilize o retorno das atividades presenciais devido a
importância que ela representa para as pessoas desta faixa etária. Disse que
adolescentes e crianças precisam ser distanciadas dos instrumentos tecnológicos
como celulares e televisão. Falou que é urgente que o Plano de Trabalho do INDACI
seja concluído e adaptado à nova realidade e, assim, poder promover o retorno das
atividades presenciais. Para a ORDEM DO DIA, não havia pauta. Na EXPLICAÇÃO
PESSOAL não havia inscrição de vereador. Concluída a pauta, 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 22 de fevereiro
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com início às 19 horas. Determinou a lavratura desta ata, que depois de lida,
discutida e aprovada será assinada pelos vereadores. Câmara Municipal de
Vereadores, Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2021.
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