Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
ATA DA SESSÃO SOLENE DE COMPROMISSO E POSSE DOS VEREADORES,
PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, ELEITOS NO
PLEITO ELEITORAL DE 15 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA A GESTÃO
2021/2024.
ATA Nº 01/2021
No primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (01/01/2021), nas
dependências do Centro Público de Convivência, situado na Rua Teutônia, nº 200,
Centro do município de Iporã do Oeste, SC às nove horas (09h00min), em
cumprimento ao que determina o Art. 45 e Art. 55 da Lei Orgânica do Município de
Iporã do Oeste e Art. 8º do Regimento Interno, reuniram-se em Sessão Solene, os
Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito, eleitos no pleito eleitoral de quinze de novembro
de dois mil e vinte (15.11.2020), para celebrar o compromisso de posse para os
respectivos cargos: Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito do município de Iporã do
Oeste para a gestão 2021/2024, com a seguinte ordem do dia: I – compromisso e
posse dos Vereadores; II compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito; III
mensagem do Ex-Prefeito e do Prefeito Municipal; IV escolha, por eleição, da Mesa
Diretora da Câmara Municipal. Conforme o disposto no Art. 9º do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste foi composta a Mesa Diretora:
Presidente, o senhor Paulo Sergio Marx, Vice-Presidente, o Senhor Ângelo
Alexandre Tonin e Secretário, o senhor Michel Nedel Barth, Vereadores estes com
maior número de votos no pleito eleitoral, de partidos diferentes. Para compor a mesa
oficial foram convidados o Prefeito eleito, Senhor Adélio Marx, o Vice-Prefeito eleito,
Senhor Valmor Reis e os demais vereadores eleitos: Adriano Klein; Darci José de
Souza; Irmí Rohr Schneiders; Mário Heck; Odolir Bordignon e Osni Simon.
Estiveram presentes e foram convidadas para fazer parte da Mesa de Honra as
seguintes autoridades: Alexandre Engel Ruscheinsky – Ex-Prefeito em exercício;
Sargento Joacir Frizon – Comandante da Polícia Militar Rodoviária Estadual posto
de Iporã do Oeste. Sargento Milton Wolf – Comandante do destacamento da
Polícia Militar; Simone Koelln – Agente de Polícia Civil – Responsável pelo
expediente da Delegacia de Polícia de Iporã do Oeste; Sgto. Oldair Schmitz –
Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Iporã do Oeste; Vanessa Brand
Back Bertol – Presidente da ACIIO; Canísio Reinehr – Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais; Leonir Adriano Staudt – Presidente Lions Clube de Iporã
do Oeste; Sírio Assmann, Ex-vereador da Gestão 2017 a 2020 e Adelar Ragazzon
Appelt – Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. O presidente da
Mesa Diretora, Paulo Sergio Marx, cumprimentou seus colegas Vereadores e
Vereadora eleitos, o Prefeito e Vice-Prefeito, autoridades presentes e o público
expectador e deu início aos trabalhos da Sessão Solene dizendo: “Sob a Proteção
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de Deus e, em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos”
Nestes termos declarou aberta a Sessão Solene. Na sequência, convidou a todos
para, em posição de respeito, ouvir o Hino Nacional e em seguida registrou que todos
os parlamentares eleitos apresentaram à Câmara Municipal de Vereadores a
documentação atinente ao Art.12 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e
em cumprimento ao disposto na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993. Na
sequência, passou a nominar os vereadores eleitos com as respectivas siglas
partidárias: Adriano Klein – vereador do MDB; Angelo Alexandre Tonin –
vereador do PP; Darci José de Souza – vereador do PSB; Irmi Rohr Schneiders
– Vereadora PT; Mário Heck – vereador do PSD; Michel Nedel Barth – vereador
do MDB; Odolir Bordignon – vereador do PSD; Osni Simon – vereador do MDB
e Paulo Sergio Marx – vereador do PSD. Em cumprimento ao que determina o Art.
55, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal e o disposto no Art. 13, parágrafo 2º do
Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o presidente solicitou a todos os
colegas vereadores para que ficassem em pé e que estendessem a mão direita em
direção aos Pavilhões: Nacional, do Estado, do Município e do Mercosul, para o ato
de juramento e posse. O Presidente, senhor Paulo Sergio Marx, proferiu o seguinte
compromisso: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual
e a lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar o mandato que me
foi conferido e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem estar de seu
povo” Em ato contínuo, fez a chamada dos vereadores e cada vereador, de pé,
ratificou o compromisso dizendo: “Assim o Prometo”. Prestado compromisso por
todos os vereadores, o presidente da Mesa os proclamou empossados com a seguinte
declaração: “Declaro empossados os senhores vereadores que prestaram
compromisso”. Deferiu-lhes as prerrogativas, os direitos e os deveres do poder
político outorgado, conforme consta no Art. 13, parágrafo 10, do Regimento Interno
da Câmara de Vereadores. Na sequência, senhor presidente passou o cargo ao vicepresidente, vereador Ângelo Alexandre Tonin, para presidir os atos de posse do
vereador, Paulo Sergio Marx. O presidente em exercício cumprimentou as autoridades
presentes, o vereador Paulo Sergio Marx, em nome destes, os demais colegas
vereadores e vereadora, público espectador e convidou todos para se manter em pé,
para proceder o ato de posse do colega vereador Senhor Paulo Sergio Marx.
Solicitou para que o colega estendesse a mão direita em direção aos Pavilhões:
Nacional, do Estado, do Município e do Mercosul, para o ato de juramento e posse e
proferiu o compromisso: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição
Estadual e a lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar o
mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município e pelo
bem estar de seu povo”. O vereador Paulo Sergio Marx ratificou-o dizendo “Assim
o Prometo”. O vereador, presidente em exercício – Ângelo Alexandre Tonin, então
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declarou empossado o vereador dizendo: “Declaro empossado o senhor vereador
que prestou compromisso”. Deferiu-lhe as prerrogativas, os direitos e os deveres
do poder político outorgado. Agradeceu e devolveu o cargo ao titular. O presidente,
então convidou o Secretário da Mesa Diretora, Vereador Michel Nedel Barth, para
proceder a leitura da Ata do Termo de Compromisso e Posse dos Vereadores do
Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina para a Gestão 2021/2024.
Após a leitura da Ata, a mesma foi assinada pela Mesa Diretora e Vereadores
empossados. O presidente então agradeceu e declarou que a partir desse momento
decorre o início do mandato e o provimento dos vereadores do município de Iporã do
Oeste para a gestão 2021/2024 e declarou encerrada a Sessão Solene dos atos de
posse dos Vereadores. Em ato contínuo, o Mestre de Cerimônia solicitou ao prefeito
eleito, Senhor Adélio Marx e ao vice-prefeito eleito, Senhor Valmor Reis, para
entregarem ao secretário da Mesa Diretora, vereador Michel Nedel Barth, o diploma
expedido pela Justiça Eleitoral e a declaração de bens para que sejam lavrados os
Termos de Compromisso e Posse. Apresentada a documentação, conforme preconiza
o Art. 96, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município de Iporã do Oeste e Art.15, do
Regimento Interno da Câmara de Vereadores e, estando conforme, foi dado o início a
Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito. Para tanto, foi passada a palavra
novamente ao Vereador e presidente da Mesa Diretora, Senhor Paulo Sergio Marx
para à Sessão Solene de posse do Prefeito e Vice-Prefeito do município de Iporã do
Oeste. O presidente usou a palavra dizendo: “Sob a proteção de Deus e, em nome
do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos”. Assim, declarou
aberta a Sessão Solene de posse do Prefeito e Vice-Prefeito de Iporã do Oeste para
o Exercício de 2021/2024. Cumprimentou mais uma vez todos os presentes e solicitou
para que todos permaneçam em pé durante os atos de posse. Convidou o senhor
Adélio Marx para prestar compromisso conforme determina o Art.17, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. O Prefeito eleito
estendeu a mão direita sobre as bandeiras e o Presidente, senhor Paulo Sergio Marx,
proferiu o seguinte compromisso: “Prometo preservar e cumprir as constituições,
Federal e Estadual, a Lei Orgânica Municipal e demais leis da União, do Estado
e do Município, a exercer meu cargo com honra e lealdade obrigando-me a
promover o bem-estar do povo e o desenvolvimento do município”. O Prefeito
Adélio Marx ratificou-o dizendo “Assim o Prometo”. O presidente proclamou em
seguida: “Declaro empossado o senhor, Adélio Marx, Prefeito do Município de
Iporã do Oeste, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de
2024”. Em ato contínuo, também o Vice-Prefeito estendeu a mão direita sobre os
símbolos patrióticos, o Presidente, Senhor Paulo Sergio Marx, proferiu compromisso
dizendo: “Prometo preservar e cumprir as constituições, Federal e Estadual, a
Lei Orgânica Municipal e demais leis da União, do Estado e do Município, a
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exercer meu cargo com honra e lealdade obrigando-me a promover o bem-estar
do povo e o desenvolvimento do município”. O Vice-Prefeito Valmor Reis, ratificou
dizendo “Assim o Prometo”. O presidente então proferiu: “Declaro empossado o
senhor, Valmor Reis, Vice-Prefeito do Município de Iporã do Oeste, para o
período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024”. Conforme disposto
no Art. 20 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o presidente solicitou ao
Secretário da Mesa, senhor Michel Nedel Barth, para fazer a leitura da Ata do Termo
de Compromisso e Posse do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Iporã do Oeste,
Estado de Santa Catarina para a Gestão 2021/2024, a qual, depois de lida foi assinada
pelos empossados e pela Mesa diretora. Na sequência, o presidente provisório,
senhor Paulo Sergio Marx fez uso da palavra em nome dos vereadores. O vereador
iniciou cumprimentando os demais vereadores, prefeito Adélio Marx e vice prefeito
Valmor Reis, ex-prefeito Alexandre Engel Ruscheinsky autoridades presentes,
imprensa, funcionários da casa e os demais público. Mencionou ser uma honra
representar o legislativo de Iporã do Oeste, na qual nove cidadãos são eleitos pelo
voto popular, através de um processo democrático, onde concorreram com quarenta
candidatos a vereadores. Durante esse processo, todos tiveram a oportunidade de
visitar o povo iporãoestino, conhecendo melhor as dificuldades, anseios, sonhos,
projetos e realidades da população. O vereador cita que Iporã do Oeste, a terra da
água boa, tem se desenvolvido muito durante os últimos anos, onde todas as
administrações trabalharam a fim de adquirir recursos para atender as demandas,
mas que tem muito a se fazer pelo município e que a demanda maior será o problema
recorrente do abastecimento de água no município. Cabe aos vereadores eleitos e
empossados, trabalhar para representar o povo, tendo uma grande tarefa para os
próximos quatro anos, além de consolidar a democracia representativa, dando uma
resposta digna aos eleitores desta cidade, para exercer as prerrogativas de legislar e
fiscalizar os assuntos, interesses e demandas do município. O vereador destaca que
o Legislativo sempre foi e será sendo um lugar para discutir ideias, onde as
divergências, diferenças de opiniões e debates são extremamente saudáveis em
qualquer parlamento, desde que sejam de forma construtiva, independente de sigla
partidária, ideologia e opinião. Todos devem trabalhar pelos interesses da sociedade,
buscando um desenvolvimento econômico, da agricultura, habitação, infraestrutura,
da justiça social, de novos empregos, da saúde e educação. Destaca que chegou a
hora de esquecer as divergências pessoais e se unir para trabalhar pelo município.
Por fim, agradeceu o Prefeito eleito Adélio Marx e Vice prefeito Valmor Reis, pela
grande vitória nas urnas, fruto dos excelentes serviços nos cargos públicos que já
exerceram em diferentes períodos nesta cidade, que o povo escolheu a mudança e
todos que tomaram posse, são privilegiados a ajudar a escrever a história desta
cidade. Finaliza parabenizando os vereadores eleitos, que assumam seus cargos com
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muita serenidade, equilíbrio e sabedoria. Agradece em nome a casa legislativa a todos
os presentes e todos os munícipes, que seja um grande ano de realizações a todos.
Na sequência foi dada a palavra ao ex-prefeito em exercício, Sr. Alexandre Engel
Ruscheinsky, para se pronunciar. Que cumprimentou todos os presentes, prefeito e
vice prefeito eleitos, vereadores e autoridades, destaca que chega ao fim de um ciclo
e início de outro, onde fez uma avaliação da gestão 2017-2020. Relata que neste
mandato foi implantado novas técnicas de gestão, superando diversas resistências,
internas e externas. Destaca que se dedicou muito na administração pública, onde
enfrentou rotinas extremamente burocráticas, que lhe fizeram sofrer muitas
retaliações. Foi implantado um plano de governo técnico a fim de controle de gastos
e otimização de recursos, onde muito foi feito e alcançado, mas que também houve
erros, faltou diálogo e que isso sirva de lição aos que estão chegando. Relata que sai
da política insatisfeito, pois ainda há muito a se fazer pelo município, relata que
conseguiu realizar o que teve capacidade e que espera que tenha sido suficiente e
relevante. Solicitou a nova gestão que deixem atritos políticos de lado e que juntos
façam um bom mandato, que concluam algumas obras inacabadas, especialmente a
rua coberta, onde cita que lutou muito durante os quatro anos para iniciar este projeto,
onde só teve a oportunidade de iniciar no final do mandato quando o mesmo assumiu
o cargo de prefeito. Cita também que o governo que se instala no momento estará
bem equipado, as máquinas públicas com manutenções em dia, equipamentos e
veículos novos, todos abastecidos, há também um estoque de pneus, óleos e demais
insumos para vários meses de trabalho. Que terá em torno de 6,7 milhões de recursos
livres no valor financeiro, para iniciar o governo, que a folha termina com 41,8%, os
investimentos da saúde com 18,4% e na Educação 28,4%. Por fim agradece todo o
apoio que recebeu principalmente nesses últimos quatro meses onde foi o prefeito em
exercício, agradece aos servidores municipais que trabalharam de forma excepcional,
aos que assumiram função gratificada ou cargos comissionados, a associação
comercial que sempre prestaram total apoio, agradece seus funcionários e sócios que
fizeram as suas empresas funcionar nos momentos de sua ausência, a sua família,
especialmente seu pai ao qual espera que o tenha deixado muito orgulhoso, a sua
esposa Joana que foi sua confidente, que esteve junto neste desafio, principalmente
os últimos dias que não foram fáceis, por fim se coloca à disposição para auxiliar no
que for preciso, deseja sucesso para exercer com inteligência e clareza para fazer um
ótimo mandato. O mesmo tempo também foi facultado ao Prefeito ora empossado,
senhor Adélio Marx, que cumprimentou Paulo Sérgio Marx, vereador e presidente da
sessão solene de posse e em seu nome, cumprimentou a todos os demais vereadores
empossados, o vice-prefeito Valmor Reis e todos os familiares, autoridades e
munícipes que acompanham a sessão solene de posse, em seguida agradeceu a
Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que está vivendo. Fez um agradecimento
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a esposa Margarete, pela compreensão e ser o suporte no dia a dia, aos filhos
Leonardo e Guilherme, noras Daiana e Franciele, neta Olívia por todo o incentivo
durante a caminhada. Agradeceu ao vice-prefeito Valmor Reis por aceitar o desafio
que com sua energia e carinho para com a população, fizeram o resultado nas urnas.
Agradeceu ao time de candidatos de vereadores, que abraçaram o desafio para
conquistar o voto das pessoas e famílias. Aos amigos e simpatizantes que
colaboraram muito durante a campanha para conseguirem alcançar tal resultado. A
equipe de coordenação que elaborou e conduziu os trâmites da campanha, com muito
respeito e harmonia. Lembrou também dos seus pais, Clarimundo Augusto e Ana
Normann Marx pela vida em família e pelo legado que deixaram, aos irmãos e irmãs
pelo apoio e incentivo. Destacou que sua condição hoje é fruto dos inegáveis frutos
cultivados com os pais e com a família, simples, humilde, trabalhadora e de valores
comunitários. Destaca que está no meio político pois através dela existe a
possibilidade de promover o bem comum, assegurando ao povo as condições básicas
de vida e cidadania. Relata que na proposta de governo, as pessoas estão em primeiro
lugar, tendo um governo com atenção, dialogo, responsável e transparente na
aplicação dos recursos públicos. Afirma que muito já foi feito nas administrações
anteriores, mas ainda a muito por fazer por se tratar de um município em crescimento
e desenvolvimento. Comenta que na Gestão que estão assumindo, vão trabalhar para
ações que cabem ao poder público realizar, sendo parceiros e promovendo melhorias,
inovações e investimentos nos setores produtivos que sustentam a economia do
município, pois com a equipe de governo e os servidores públicos somado a
participação do poder legislativo irão planejar e executar ações contempladas no
plano de governo nos mais diversos setores e segmentos do município. Finaliza que
não irão medir esforços para promover o melhor para Iporã do Oeste, empenhandose para buscar recursos no governo federal e estadual, estabelecendo parcerias com
órgãos públicos e a comunidade. Solicitou aos vereadores que não olhem as siglas
partidárias e trabalhem pelo bem comum da população de Iporã do Oeste. Por fim,
desejou a todos um feliz e prospero ano novo. Após os pronunciamentos, o presidente
convidou a todos para em posição de respeito, para ouvir o Hino do Município de Iporã
do Oeste. Em seguida convidou os nobres colegas para a sessão preparatória de
instalação da Câmara e inauguração da (9ª) Nona Legislatura, que acontecerá neste
mesmo local. Agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada esta Sessão
Solene de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito de Iporã do Oeste e determinou a
lavratura da ata, a qual segue assinada pelas Autoridades ora empossadas, sendo
que as assinaturas dos demais participantes deste ato seguem em livro específico.
Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 1º de janeiro de 2021.
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_________________
Adriano Klein
Vereador – MDB

_______________________
Angelo Alexandre Tonin
Vereador – PP

_____________________
Irmi Rohr Schneiders
Vereadora – PT

_____________________
Mário Heck
Vereador – PSD

_____________________
Odolir Bordignon
Vereador – PSD

____________________
Osni Simon
Vereador – MDB

___________________________
Adélio Marx
Prefeito

_____________________
Darci José de Souza
Vereador – PSB

__________________
Michel Nedel Barth
Vereador – MDB

___________________
Paulo Sérgio Marx
Vereador - PSD

__________________________
Valmor Reis
Vice-Prefeito
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