Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 12/2021
Ata da Oitava Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina. Exercício de 2021. Aos doze dias do mês de abril, do ano de dois
mil e vinte e um, (12/04/2021), 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 oitava sessão ordinária
do exercício de 2021. O Senhor Presidente, Mário Heck, cumprimentou os colegas
vereadores, funcionários da Casa, imprensa 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 deu início à sessão dizendo: “Sob a proteção de Deus e, em
nome do povo de IPORÃ DO OESTE, iniciamos os nossos trabalhos”, da 8ª Sessão
Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores, do dia 12 de abril de 2021. Expôs a pauta da sessão e deu início ao
PEQUENO EXPEDIENTE com a apreciação da Ata nº 11/2021 da sétima sessão
ordinária do exercício de 2021, realizada no dia 05 de abril. Solicitou a dispensa da
leitura, porque a ata fora divulgada pelo site da Câmara e todos os vereadores
receberam uma cópia. Dispensada a leitura, o Presidente colocou a Ata 11/2021 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 079/2021 encaminhando
Projeto de Lei para apreciação da Câmara. Passando para as MATÉRIAS DO DIA,
o secretário da Mesa, Paulo Sérgio Marx, fez a leitura do Projeto de Lei nº 011/2021
que “INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE IPORÃ DO
OESTE 2021 – REFISIPORÃ- 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Após a
leitura, o Presidente anunciou que este Projeto de Lei está baixado para as
comissões para análise e parecer. Para o GRANDE EXPEDIENTE não houve
inscrição. Para a ORDEM DO DIA não havia pauta e o presidente passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL, chamando o vereador Michel Nedel Barth para usar a
tribuna. O vereador Michel se pronunciou a respeito de uma Emenda Parlamentar
conquistada pelos vereadores do MDB, cuja solicitação havia sido feita em
novembro do ano passado. Disse que uma das características de seu partido é não
medir esforços para buscar recursos para o município de Iporã do Oeste. Disse que
a emenda será destinada para a aquisição de um micro-ônibus escolar e materiais
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tecnológicos para melhorar o ensino nas escolas do município, especialmente neste
período onde há aulas à distância, devido à pandemia, que é preciso investir na
tecnologia para melhorar a qualidade de ensino, principalmente atender àqueles
que não têm recursos para acompanhar a evolução tecnológica. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente sessão. Convocou os Vereadores para a próxima Sessão ordinária que
acontecerá no dia 19 de abril de 2021, com início às 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 12 de abril de 2021.
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