ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.857 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 14 DE JUNHO DE 2021
Aos catorze dias do mês de junho 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 declarando
aberta a Sessão Ordinária de nº 1857 e colocou para apreciação a Ata de nº 1856 do dia
07/06/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os presentes.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Autarquia nº 15/2021 em resposta ao ofício nº 87/2021 que
solicitou planilha completa com número das Notas Fiscais, valor, quantidade de horas e
discriminação do serviço referente contrato firmado com a empresa DD Vargas em 05/04/2019
em anexo. E-mail da Chefe de Gabinete do Comandante Geral, Cel QOEM Najara Santos da
Silva acusando o recebimento da Moção de Apoio que foi recebida e registrada e será levada em
consideração pelo Comando. Of. Circ.nº104/2021 – SUP/GAB informando o novo DiretorSuperintendente da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional –
METROPLAN, Senhor José Sperotto. Of. Gab. nº 177/2021 que encaminha para apreciação o
Projeto de Lei nº 34/2021. Of. Gab. nº 181/2021 que encaminha para apreciação os projetos de
lei nº 35, 36 e 37/2021 para apreciação.
PROPOSIÇÃO: O Vereador VOLNEI solicita PEDIDO DE INDICAÇÃO AO
EXECUTIVO: Sugerindo a instalação de aplicativo onde o munícipe possa enviar reclamações
ou denúncias quanto a calçadas com problema, terrenos sujos, vazamentos de água, obras
clandestinas, pedidos de recolhimento de galhos, etc, dando a opção para anexar fotos e
direcionar para a secretaria responsável, que após análise, informa a previsão para o atendimento.
2 – Ofício ao Procurador do Município, Sr. Thomás, para ver a possibilidade de elaborar um
Parecer referente a Lei Federal 173 art. 8, inciso IV e V e que informe se tem espaço na Lei
Orçamentária para a realização de Concurso Público, se vai estar dentro da Lei de
Responsabilidade Fiscal, uma vez que o Fundo Previdenciário não tem como sobreviver se não
entrarem novos contribuintes. MARLI solicita: 1 – Ofício parabenizando o artista ADAIR
MAHLE pela linda exposição de quadros que retratavam a dor, preconceito, racismo e
sublimação, que aconteceu no espaço gastronômico Leben Haus em Nova Vila. 2 – Ofício ao
Executivo sugerindo um caminhódromo ao redor da Praça Bom Jardim que fica aos fundos do
JoY’s Bar; 3 – Ofício para Autarquia da Água solicitando o concerto de vazamento na Rua
Siqueira Campos nas proximidades do nº 126, no Bairro São José; 4 – Troca de lâmpada de
iluminação pública na entrada da Rua do Grotão esquina com a ERS 865 e também revisar todas
as lâmpadas na localidade de Nova Vila, pois têm muitas queimadas. 5 – Ofício ao Executivo
solicitando a limpeza dos banheiros públicos das praças, como sugestão que seja nas segundas,
quartas e sextas feiras, visto que as mesmas são frequentadas por famílias.FABIANI solicita: 1 –
Colocação do suporte e lâmpada de iluminação pública na Rua União próximo ao nº 530 na
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localidade de Picada 48 Alta.
TRIBUNA LIVRE: Eric Marcelo Pereira se inscreveu para usar a tribuna e falar sobre o não
fechamento do comércio e o retorno dos eventos. Marcelo saudou a todos e disse que está
representando o setor de eventos de Ivoti e também do comércio local. Disse que fazem parte do
setor de eventos, DJ, luz, som, bandas, músicos, fotógrafos, técnicos de áudio, técnicos de luz,
motoristas, garçons, floristas, cozinheiros, salões de eventos, espaços de festas, espaços de
locação de brinquedos infantis, bufes e locação de móvei em geral. Falou que todos esses, são
contribuintes, empresários, patrões e empregados dessa cidade, gerando renda, empregos,
impostos, assim como tantos outros o fazem. Marcelo falou sobre a volta das atividades... A
previsão é no início do mês de julho, falou sobre os protocolos que são talvez mais rígidos que os
do comércio, tudo protocolado em reunião com o Governo do Estado e por isso exigem uma
resposta o mais breve possível, pois não tem como aguentar mais um ano parado... Marcelo leu
um texto: Dê o seu melhor todos os dias, muitas vezes a gente não tem coragem de enfrentar as
oportunidades, porque a gente não quer quebrar os paradigmas, não quer sair da zona de
conforto. Cada dia tem que ser vivido como se fosse um dia a mais, porque cada dia nós temos
que ser melhores que no dia anterior, como ser feliz por exemplo, como pequenas coisas, porque
a felicidade que vivemos hoje é uma felicidade vazia. Buscamos sempre satisfação e não
entendemos a profundidade de ser feliz. Queremos sempre comprar coisas ao invés de sermos
coisas. Que ser é muito melhor do que ter e ser feliz é a busca de você descobrir quem na
realidade é. E você é transformado pelas leis, você não consegue ser feliz completamente, até
ser diferente é o normal. Não existem pessoas normais e pessoas diferentes, somos todos
diferentes, portanto somos todos normais. E ter uma deficiência é só uma característica, como
ter um cabelo loiro ou os olhos azuis. Nós temos que entender que não são as nossas
capacidades que nos fazem crescer, é o reconhecimento das nossas deficiências e a decisão de
superá-las. E ter um propósito na vida, significa ser pró ativo naquilo que você tem de melhor,
que é o direito de produzir. E nós temos que entender que a nossa autoestima é construída por
aquilo que nós produzimos, e muitas vezes produzimos gastando tempo para comprar coisas. È
uma forma de produzir para fazer coisas que é muito melhor que ter. Terminou deixando um
questionamento a todos referentes a cada atitude da vida, de como será o dia de amanhã, de
termos a oportunidade de fazer cada dia melhor. A Presidente abriu espaço para os Vereadores
fazerem seus questionamentos. Alexandre perguntou como os Vereadores poderiam ajudar nessa
questão. Eric disse que eles tem uma comissão que encaminhou para o foi até o Gabinete do
Governador, mas foram proibidos de fazer manifestação na promessa de que seriam atendidos,
mas estão até hoje aguardando. Disse que inclusive fizeram uma reunião com o prefeito e
queriam fazer uma carreata na cidade para mostrar a todos o intuito de que não se trata de evento
em local fechado ( o prefeito achou melhor não fazer), nessa reunião entregaram um protocolo ao
prefeito, mas a situação continua a mesma.Marcelo disse que tem os protocolos e poderá passar
aos Vereadores... A Presidente sugeriu que a Câmara fizesse uma Moção e enviar a mesma ao
Governador, todos concordaram. O vereador Volnei sugeriu que cada Vereador faça uma pressão
junto a seu deputado referente esse assunto, para que ao menos o Governador receba essa
classe...
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GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 34/2021 – Altera a redação do artigo 69 da Lei Municipal nº 2372/2008, que
dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti.
Projeto de Lei nº 35/2021 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3069/2016, que estabelece
normas para a exploração de serviços de automóveis de aluguel – TÁXI – no Município de Ivoti
e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 36/2021 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do
Município, à Associação da Feira Colonial de Ivoti – AFECOI.
Projeto de Lei nº 37/2021 – Autoriza a aquisição de imóvel pela Autarquia Água de Ivoti e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 38/2021 – Obriga as empresas e as concessionárias que fornecem energia
elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço por meio de rede aérea, a
retirar de postes a fiação excedente e sem uso que tenham instalado e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 39/2021 – Institui o dia municipal do Doador Voluntário de Sangue, a ser
comemorado, anualmente no dia 02 de setembro, data denominada como o “Dia do LÉO” e
designa a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 30/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a
área da saúde.
Projeto de Lei nº 31/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a
área da educação.
Projeto de Lei nº 32/2021 – Altera § 1º e acrescenta § 14º no artigo 55 da Lei Municipal nº
2925/2014, que institui o código de obras do Município de Ivoti. Este projeto precisa de consulta
popular e por isso ficará aguardando. O Vereador Satoshi disse que a intenção do projeto é de
que a multa seja convertida em obra... Volnei perguntou como será feita a retirada da multa, uma
vez que já foi aplicada. Satoshi disse que isso depender de uma regulamentação por parte da
prefeitura. Ivanir disse que entende que todo cidadão que tem o seu imóvel está ciente que tem
que fazer a calçada, existe o prazo para isso, e com esse projeto se tem a alternativa do mesmo
ser autuado e converter a multa em obra? Mas, entende que a situação das calçadas precisa ser
discutida e precisam ser tomadas atitudes com relação a isso... Satoshi disse que até o fiscal se
pronunciou no facebook, e acha que é o correto, onde sai multando e não tem a conversão... A
Lei existe mas não é cumprida...Volnei sugeriu que em vez de multar, dar um prazo de seis
meses e depois aplicar a multa. Cleiton lembrou que a pouco esteve alguém na tribuna que está
praticamente 1 (um) ano sem trabalhar e daí querer multar uma pessoa onde o Governo do
Estado não deixa trabalhar? Disse que como representante comercial, viu muitos dos seus
colegas não abrirem mais as portas... Satoshi disse que na verdade a multa já existe, não está
sendo criada, está sendo criada uma anistia para a multa... O Vereador Edio disse que como a
multa já existe, quem tem o poder de fiscalizar o que a Lei determina é o Poder Executivo com
seus fiscais, e perguntou se o Vereador tem idéia de quantas multas foram aplicadas, já que a Lei
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existe desde 2014? Perguntou como que vai funcionar a questão da multa por parte do Executivo,
não seria renúncia de receita? E se for multar as pessoas por não terem as calçadas, o Poder
Público seria o primeiro a ser multado, por também não ter as calçadas nos prédios públicos...
Marli disse que estaria vendo com a assessora jurídica sobre a questão da isenção da multa.
Projeto de Lei nº 33/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a
área da educação.
3 ªPAUTA DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 29/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa H. Weber & cia ltda.
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. Projeto está aguardando a
avaliação.
Projeto de Lei nº 28/2021 – Dispõe sobre Programa de incentivo econômico para o setor
cultural, no âmbito do Municípío de Ivoti. Volnei quer saber do Município qual o valor que o
mesmo se dispõe a investir neste projeto. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto
foi aprovado por unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON comentou sobre os ambulantes, dizendo que foi
aprovada uma Lei que dizia que se a pessoa fosse vendedor de abacaxi não poderia ficar
vendendo em frente das fruteiras e mercados, se vendesse cinto não poderia ficar em frente a loja
que vende esses acessórios... Cleiton disse que aconteceu que um ambulante vendedor de abacaxi
estava vendendo em frente a um mercado da cidade, e ameaçou um dos sócios do supermercado,
sendo que clientes relataram o fato ao dono do supermercado, relatando que os vendedores de
abacaxi queriam forçar as pessoas a comprar... Cleiton sugeriu que assim como acontece em
outras cidades, do Município firmar uma parceria ou um acordo com a Brigada Militar e
Consepro para que nos finais de semana, a Brigada fiscalize a questão dos ambulantes, já que não
tem fiscais, por uma questão de segurança. IVANIR falou sobre a questão do conserto de
lâmpadas de iluminação pública, onde se observa que todas as segundas tem pedido de conserto
de lâmpadas e pediu que o Executivo informe qual é a real demanda, qual a dificuldade...
Informe sobre equipes, material, caminhão, pois existe muita reclamação por parte da população.
Sugeriu contratar mais uma equipe para resolver essa questão, que está piorando cada vez mais.
Ivanir disse que na Rua Theobaldo Klein tem quatro postes com lâmpadas queimadas, e não faz
um mês que foram trocadas... Volnei disse que tem equipe, mas falta caminhão. IVANIR falou
da área industrial da Picada 48 Alta, se a zona está legalizada e as empresas que tem lotes lá se já
estão autorizadas a construir, se o local está 100% apto para receber empreendimentos. MARLI
comentou sobre o pedido que fez referente a limpeza dos banheiros das praças, em especial a
praça da Bom Jardim, onde os moradores cuidam muito bem da mesma, e são responsáveis pela
abertura e fechamento dos banheiros, mas solicitam que a prefeitura faça a limpeza nas segundas,
quartas e sextas, pois as praças estão sendo muito bem aproveitadas. MARLI perguntou
individualmente a cada Vereadores se os mesmos concordavam em devolver um valor ao
Executivo para fazer as melhorias na Casa Mortuária, solicitando um orçamento para a reforma,
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e todos concordaram. Volnei pediu a palavra para dizer que o prefeito não iria mandar limpar os
banheiros das praças pois os moradores secomprometeram em limpar. Marli disse que o
secretário da saúde trouxe informações referente às faltas às consultas, as pessoas marcam o
horário e não vão e tiram espaço de outras pessoas, além de custo para o Município. Marli pediu
que as pessoas que não puderem ir para a consulta devido a imprevistos, que avisem que não
podem ir. Atualizou os dados do coronavírus, com 21 novos casos, sendo 03 masculinos e 18
femininos, dos casos femininos tem com idade escolar, 02 pessoas na uti e 13 pessoas
aguardando resultado de testes e 08 altas. Marli disse que que Ivoti está com 34% de pessoas
vacinadas com a primeira dose. Marli convidou a todos para cantar parabéns para a colega
Fabiani que está de aniversário. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente
Sessão e convocou a todos para a novos casospróxima Sessão no dia 21/06/2021. 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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