Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Ata nº 03/2021

Ata da Primeira Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da 9ª
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina. Exercício de 2021. Aos oito dias do mês de fevereiro, do ano de dois
mil e vinte e um, (08/02/2021), 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 primeira sessão ordinária do exercício de
2021. O Senhor Presidente, Vereador Mário Heck, cumprimentou os colegas
vereadores, vereadora, funcionários da Casa, imprensa e, de modo especial, o prefeito
Municipal Adélio Marx e vice-prefeito Valmor Reis presentes na sessão. Agradeceu aos
colegas pela confiança nele depositada para a função de presidente da Casa. Disse
que pretende realizar um trabalho de qualidade, pautado nos trâmites da lei e para que
isso ocorra, espera a cooperação de todos. Desejou aos colegas um ano de realizações
e com foco na função de vereador. Ao se manifestar sobre a relação entre executivo e
legislativo, disse acreditar que os poderes estarão desenvolvendo suas atividades com
responsabilidade, defendendo sempre os interesses do povo do município. Na
sequência, 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 Alexandre 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 1ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa,
da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 08 de fevereiro de 2021.
O Presidente expôs a pauta da sessão e deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE.
Explicou que não há ata a ser apreciada, pois estas já foram apreciadas e aprovadas
nas sessões decorrentes. Convidou o secretário, Paulo Sérgio Marx, para fazer a leitura
das correspondências: Ofício GP nº 041/2021 apresentando o vereador Paulo Sérgio
Marx como Líder do Governo na Câmara de Vereadores; Ofício – SC 014/2020
encaminhando balancetes do mês de Dezembro de 2020 e relatório das despesas
empenhadas no mês; Ofício 01/2021 do Movimento Democrático Brasileiro – MDB
indicando o vereador Adriano Klein como Líder do Partido na Câmara; Ofício 001/2021
do Partido Social Democrático – PSD indicando o vereador Odolir Bordignon como
Líder do partido na Câmara de Vereadores; Ofício nº 55/2021/GAB-SPA/SPA/MAPA
resposta à Moção de Apelo nº 010/2020; Ofício nº 004/2021 do Conselho Comunitário
de Segurança de Iporã do Oeste – CONSEG solicitando a indicação de um membro
para compor o conselho; Ofício nº 0001/2021 PRODELI – DEL solicitando a indicação
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de um membro titular e um suplente para compor o conselho. O presidente informou
que estas correspondências ficam à disposição dos vereadores na secretaria da Casa
e convidou o Prefeito municipal, senhor Adélio Marx para apresentar a sua mensagem
ao Legislativo Municipal. O prefeito, Senhor Adélio, ao usar a Tribuna cumprimentou a
todos e apresentou a mensagem do Executivo Municipal para a abertura dos trabalhos
do Legislativo. Reafirmou os compromissos de campanha relacionados a administração
municipal de Iporã do Oeste e disse ter certeza que o Poder Legislativo espera isso de
seu governo. Falou sobre as dificuldades que a administração enfrenta na condução
dos trabalhos pelos limites impostos pela pandemia causada pela transmissão do
coronavírus e que ainda está fortemente presente na região. Reconheceu que a
situação financeira do município é boa, no entanto, há muito trabalho e despesas pela
frente em vista de obras inacabadas. Em seguida, fez um relato da situação de cada
secretaria e setores da administração e mencionou as metas, prioridades para as quais
seu governo se comprometeu. Disse que a administração pública é repleta de desafios,
mas que estes serão enfrentados com dedicação e esforço. Destacou a valorização do
servidor público durante os quatro anos de seu governo. Dirigindo-se ao Poder
Legislativo disse ter certeza que a população de Iporã do Oeste está bem representada
pelos vereadores eleitos e ocupantes do cargo. Desejou um bom trabalho a todos.
Destacou que as portas e os setores da Administração Municipal estão sempre abertas
para o Legislativo e compreende e respeita plenamente a função do vereador de
fiscalizar e propor e executar o seu papel frente à sociedade. Agradeceu a oportunidade
e mais uma vez desejou um bom trabalho a todos. O Presidente Mário, agradeceu a
mensagem do Prefeito e passou para as MATÉRIAS DO DIA, solicitou ao secretário
Paulo para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 001/2021, que “AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO COM
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Após a leitura informou que este Projeto de Lei será
baixado para as Comissões pertinentes. Ato contínuo, solicitou a leitura do Projeto de
Lei nº 002/2021, que “DECLARA DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL OS ACESSOS
ÁS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS COM MÁQUINAS EM PROPRIEDADES RURAIS DE IPORÃ DO OESTE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O presidente disse que este também fica baixado
para as comissões. Passando para o GRANDE EXPEDIENTE o Presidente chamou o
vereador Osni Simon para usar a Tribuna para seu pronunciamento. O vereador Osni
disse que o assunto que irá abordar é de extrema preocupação e interesse público.
Falou sobre os efeitos e transtornos que a pandemia causou para o setor da Educação.
Que os profissionais, alunos e familiares, de uma hora para outra, tiveram que partir
para um novo sistema de educar e ensinar. Para muitos significou enfrentar o
desconhecido. Todos os envolvidos foram desafiados a reinventar o seu trabalho e suas
ações. A situação vivida afetou professores, famílias e alunos. Para muitos foi difícil.
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Relatou a sua e colegas seus uma experiência vivida num curso de aperfeiçoamento
para o qual foram convidados a socializar as experiências e iniciativas no trabalho. Que
foi uma experiência gratificante e de reconhecimento. Disse, porém, que o momento
vivido também foi de muita aprendizagem e enriquecimento profissional. Expôs sua
preocupação com o retorno das aulas presenciais, que isto representa que vinte por
cento da população estará envolvida e em situações de encontro. Destacou os desafios
que envolvem o retorno presencial das aulas, desde a saída de casa, transporte,
higienização, uso de máscaras a presença em sala de aula, a volta para a casa. Para
que se possa cumprir as regras sanitárias a participação familiar é extremamente
importante. Entende também que os profissionais da educação deveriam fazer parte do
grupo prioritário para a imunização. Por fim, desejou um bom trabalho a todos os
colegas e administração municipal. Na sequência, o presidente chamou o vereador
Paulo Sérgio Marx para usar a Tribuna. O vereador Paulo, disse que a partir deste dia
se iniciam de fatos os trabalhos para o Poder Legislativo e desejou aos colegas um
bom trabalho e boas realizações. Disse entender que este é um espação no qual pode
e deve haver divergência de ideias, mas sempre devem ser expostas com respeito e
dignidade. Como líder do governo, falou sobre a relação entre os poderes, que deverá
prevalecer sempre a harmonia e, especialmente, o diálogo. Fez um amplo relato sobre
as realizações da administração municipal no primeiro mês de governo. Na Educação
foram tomadas providências para o retorno das aulas presenciais, conclusão de obras
e instalação e reparação de equipamentos. Além disso, foram contratados os
professores em caráter temporário para suprir as necessidades. Mencionou que há
inúmeras obras iniciadas e não concluídas. Dessa forma, a administração municipal
está dando prioridade na conclusão das obras já iniciadas. No setor da agricultura e
obras destacou os incentivos dados através de diferentes programas como exames
laboratoriais para animais, distribuição de sêmen, revitalização das estradas. Na Saúde
enalteceu as obras de adaptações do Centro Municipal para facilitar o fluxo e
atendimento aos usuários. Que após as férias, o atendimento à população foi
normalizado. Mencionou a realização dos exames de rotina e exames dos suspeitos de
Covid-19. Também falou sobre a parceria que a administração mantém com o Instituto
Hospitalar. Para a ORDEM DO DIA não havia matéria em pauta e o presidente passou
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL chamando para a Tribuna a vereadora Irmí Rohr
Schneiders. A vereadora no uso da palavra, agradeceu a oportunidade de poder mais
uma vez representar o povo na Câmara de Vereadores. Disse que espera, como
vereadora e assistente social e em parceria com os colegas, realizar um bom trabalho
junto à população. Falou sobre os reflexos negativos do isolamento social e os medos
provocados pela pandemia, e citou os suicídios como uma possível consequência e
grande preocupação, segundo ela deve haver um trabalho de prevenção neste sentido.
Destacou o diálogo como “chave” para realizar um bom trabalho e, assim, não repetir
erros da última administração. Por fim, se colocou à disposição para contribuir com a
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administração municipal. Na sequência, o presidente chamou o vereador Michel Nedel
Barth para seu pronunciamento na Tribuna. O vereador disse que é uma honra poder
representar os anseios da população deste município na Câmara de Vereadores.
Afirmou trabalhar com afinco e dedicação para poder fazer a diferença na vida das
pessoas. Usou a oportunidade para externar seu agradecimento à família, amigos a às
pessoas que lhe confiaram o voto, uma força jovem. Por último, desejou um bom
mandato a todos os colegas e Administração Municipal. Prosseguindo, o presidente
passou algumas informações importantes. Disse que a Câmara continua associada a
UVESC. Que para este ano a Mesa definiu a participação de vereadores e funcionários
em dois eventos promovidos pela entidade. Informou aos vereadores que fazem parte
das comissões permanentes, que logo após a esta sessão, deverão se reunir para
definir a presidência e vice-presidência de cada comissão. Consultou o Plenário para
ver a possibilidade de candidatos para representar a Câmara no Conselho – DEL, a
vereadora Irmí e o vereador Michel colocaram seus nomes à disposição. Neste caso, o
próprio vereador Michel sugeriu que a vereadora Irmí ficasse como titular e ele, Michel,
suplente, proposição aceita pelos demais vereadores. A seguir o vereador Osni Simon
colocou seu nome à disposição para representar a Câmara no Conselho Comunitário
de Segurança de Iporã do Oeste – CONSEG, proposição aceita por unanimidade.
Concluída a pauta da sessão, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou
os vereadores para a próxima sessão que acontecerá no dia 15 de fevereiro de 2021,
às dezenove horas, nesta Casa Legislativa. Determinou a lavratura desta ata, que
depois de lida, discutida e aprovada será assinada pelos vereadores. Câmara de
Vereadores de Iporã do Oeste, Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2021.
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