ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.850 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 19 DE ABRIL DE 2021
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 18 horas e 30 minutos,
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,
FABIABI HEYLMANN, IVANIR GILMAR MEES, MARLISE MARIA GRAFF, SATOSHI
SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. A Presidente saudou a todos e declarou
aberta a Sessão Ordinária de nº 1849 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1849 do
dia 12/04/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. nº 111/2021 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei
nº 23/2021. Of. Gab. nº 109/2021 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 22/2021.
PROPOSIÇÕES: MARLI solicita: 1 - envio de ofício ao Executivo solicitando que verifiquem
a situação do esgoto na Rua Crissiumal entre os nº 71 e nº 83; 2 - Recolocação da lixeira na Rua
do Mi, próximo às casas enxaimel. 3 - Ofício ao Executivo sugerindo que além de marcar as
consultas por telefone e whats, que as pessoas possam ir pessoalmente nos Postos de Saúde para
marcar consulta, pois tem muitas que não tem acesso a internet, algumas não sabem operar e
algumas são analfabetas. ALEXANDRE solicita: que o Executivo avalie a situação do prédio da
Câmara de Vereadores, que está com rachaduras externas e internas, a fim de evitar alguma
tragédia futura, uma vez que o prédio é da Prefeitura. VOLNEI solicita: 1 – Ofício para o
Departamento do Desporto, solicitando a instalação de balanços na Praça localizada na Rua
Arthur Strassburger x Monteiro Lobato; 2 – Ofício solicitando iluminação pública na Praça da
Rua Riachuelo entre os números 711 e 757, pois a praça está sendo usada como local de
consumo de drogas e os moradores estão apreensivos. CLEITON solicitou envio de ofício
cumprimentando a Deputada Silvana Covatti, por assumir a secretaria da agricultura e por ser a
primeira mulher a assumir a pasta e no mesmo ofício solicitar a possibilidade em destinar algum
valor ou maquinário para o Município de Ivoti, e ressaltou que a Câmara tem 04 Vereadores do
PP.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Emenda Retificativa nº 007/2021 ao PL 15/2021. Emenda aceita por todos os Vereadores. A
Presidente perguntou aos demais Vereadores se concordavam em colocar a emenda em votação
juntamente com o projeto, uma vez que é apenas retificação. Todos concordaram.
Projeto de Lei nº 22/2021 – Autoriza a concessão de subsídio ao transporte público coletivo de
passageiros, enquanto vigente o estado de calamidade pública no Município de Ivoti, abre crédito
adicional extraordinário e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 23/2021 – Institui o Plano Municipal de saneamento básico do município de
Ivoti. A Presidente falou que o anexo de mais de 1000 páginas ficará dentro da pasta do projeto
para eventual consulta.
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2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº20/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a
área de obras públicas e serviços urbanos.
Projeto de Lei nº 21/2021 – Altera a Lei Municipal nº 2695/2012, que torna obrigatória a
inserção da tiragem e os valores gastos e outros dados, nas publicações feitas pelos poderes
executivo e legislativo.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 17/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a
área da educação. A presidente lembrou a todos que conforme acordado na última sessão, esse
projeto irá a votação na pauta de votação a seguir.
Projeto de Lei nº 18/2021 – Altera a redação da Lei Municipal 2200/2005, que reorganiza a
estrutura administrativa do Município de Ivoti.
Projeto de Lei nº 19/2021 – Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência
pública nº 37/2013, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a
reorganização da respectiva área.
PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 7/2021 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel de
propriedade de Adelia Maria Fuhr Berlitz e dá outras providências. Aguardando a avaliação do
Executivo que ainda não veio.
Projeto de Lei nº 14/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa couro.com indústria e
comércio Ltda. Aguardando as informações solicitadas pelo Vereador Ivanir.
Emenda Retificativa nº 007/2021 ao PL 15/2021, emenda aprovada por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 15/2021 – Cria Programa Municipal de incentivo ao desenvolvimento da
cadeia produtiva da avicultura familiar e dá outras providências. O Vereador Volnei questionou a
Presidente se não era melhor consultar o conselho sobre esse projeto. A Presidente disse que foi
informada que o conselho é composto por pessoas idosas e por isso não estão se reunindo.
Projeto de Lei nº 16/2021 – Cria o Programa Municipal de incentivo ao desenvolvimento da
cadeia da fruticultura e dá outras providencias.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou que fosse encaminhado ofício ao Secretário de
Obras para que informe por qual motivo não está sendo utilizado o triturador de galhos e a
máquina bobiqueti.
A Presidente atualizou os dados do covid e disse que está feliz que o Município de Ivoti está
vencendo a doença, e disse que teve 12 testes positivos, sete femininos e cinco masculinos e a
idade é de 26 a 54 anos, falou que a seu ver, as vacinas estão ajudando, pois a terceira idade já
não está mais apresentando o vírus. Avisou que na quinta feira estará sendo feito a segunda dose
para aqueles que tem a data marcada na carteirirnha. Marli disse também que a próxima
vacinação (pessoas com comorbidade, profissionais da educação, pessoas a partir de 59 anos) não
é o Município que define, é o Estado. Marli disse que estava assistindo o RBS notícias e
apareceu que o Município de Estância Velha estava fazendo a vacinação em pessoas com
comorbidades, pois já tinham terminado a vacinação nas pessoas até 60 anos, e foram impedidos,
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não puderam vacinar, pois todos os outros Municípios precisam ter vacinado também, e só daí
começa a vacinação para os demais, e as doses que sobram são repassadas aos municípios que
precisam. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a
todos para a próxima Sessão no dia 26/04/2021. 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 do Legislativo

SATOSHI SCALDO SUZUKI
Secretário
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