ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.843 14ª LEGISLATURA – 1º
PERÍODO LEGISLATIVO – 18 DE JANEIRO DE 2021
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 19 horas, reuniu-se,
ordinariamente, o Poder Legislativo, tendo por local a sua sede, na Avenida Presidente Lucena,
nº 3565. A Reunião foi declarada aberta pela Presidente MARLI HEINLE GEHM, consistindo a
mesma, Reunião Ordinária da 14ª Legislatura e do 1º Período Legislativo, de 2021. Verificou-se
a existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte
relação: ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON BIRK, EDIO INÁCIO VOGEL, FABIANI
HEYLMANN, IVANIR GILMAR MEES, MARLISE MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO
SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. A Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária de nº
1843.
CORRESPONDÊNCIA – Não teve.
PROPOSIÇÕES – Não teve.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PAUTA DO DIA
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 04/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa Paulo C L Hammes, com
base na Lei Municipal nº 3.314/2020, que institui programa de recuperação econômica no
Município de Ivoti.
Projeto de Lei nº 05/2021 – Estabelece normas para o comércio ambulante e a prestação de
serviços ambulantes nas vias e nos logradouros públicos do Município de Ivoti
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 03/2021 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do
Município, à Associação para desenvolvimento turístico de Ivoti – ADETUR/IVOTI. Em virtude
do Pedido de Informações do Vereador Volnei, o projeto ficará aguardando.
PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2020 – Apreciação das contas do Governo Municipal,
Exercício 2018, para análise e julgamento, nos termos do art. 31 da Constituição Federal. As
comissões apresentaram seus pareceres e o Projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 01/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a
área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o Projeto foi aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 02/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a
área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o Projeto foi aprovado por
unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI solicitou que o Executivo providencie um redutor de
velocidade em frente a EMEF Olavo Bilac na localidade de Picada Feijão, um pedido que ela já
havia feito anteriormente, mas que não foi atendido, e torna-se necessário em virtude do retorno
das aulas presenciais em fevereiro de 2021. Marli também apresentou os números atualizados da
COVID-19, e disse que está bem feliz pois reduziu o número de casos, sendo 7 novos casos, 3
masculinos e 3 femininos e 15 pessoas tiveram alta e vinte e dois testes estão em análise e uma
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pessoa continua na uti. A Presidente desejou a todos os Vereadores um ótimo recesso com
retorno dia 01 de março e se o executivo tiver algo importante que pode solicitar extraordinária.
Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a
próxima Sessão no dia 01/03/2021. E para constar, eu ESTER DOLORES MÜLLER KRÜGER,
secretária do legislativo, elaborei a presente ata, a qual, após ser lida e aprovada, será assinada pelos
senhores PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Mesa Diretora.

MARLI HEINLE GEHM
PRESIDENTE

SATOSHI SCALDO SUZUKI
SECRETÁRIO
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