ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.867 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 23 DE AGOSTO DE 2021
Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 1867 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1866 do
dia 16/08/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Fazenda nº 04/2021 informando que foi realizada Audiência
Pública referente o Plano Plurianual 2022-2025, de forma adaptada em respeito ao
distanciamento social amplamente recomendado em decorrência da pandemia e disponibiliza
integralmente no canal do youtube por meio do link:https://youtu.be/q2nUPLz59II. Ficha de
Inscrição para Tribuna Livre para Marcia Weber no dia 27/09/2021. Of. Gab. Nº 250/2021 que
encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 61/2021. Of. Gab. Nº 255/2021 que encaminha
para apreciação o Projeto de Lei nº 62/2021. Convite do Beto Imóveis para tomar um café a
moda Ivoti no dia 28 de agosto de 2021 a partir das 10h em homenagem ao corretor de imóveis
na sede da imobiliária.
PROPOSIÇÃO: MARLI solicita: 1 – Ofício ao Deputado Federal Giovani Feltes, solicitando
Emenda Parlamentar para a Liga Feminina de Combate ao Câncer e APAE, bem como, valor
para fazer recapeação asfáltica na estrada que liga Ivoti a Lindolfo Collor, acesso a esquerda para
quem vai em direção a Picada 48 Baixa. 2 – Ofício ao CEL Cesar Eduardo Bonfanti: Ao
cumprimenta-lo cordialmente, aproveito a oportunidade para solicitar junto à Vossa Excelência a
disponibilização de veículos para o Corpo de Bombeiros Misto de Ivoti, principalmente uma
ambulância para resgate e um veículo novo para as vistorias. Atualmente a corporação conta com
uma camioneta bonanza ano 1993, que está estragada com problema na embreagem, uma
camionete/ambulância, ano 2014, que está bastante desgastada, um veículo parati 1.6, ano 1997,
que não está sendo utilizado pois também tem problemas com a embreagem. Considerando que
os veículos disponíveis na corporação já estão sucateados, colocando em risco a segurança dos
servidores e dos munícipes usuários; e considerando que o Batalhão atende além do Município
de Ivoti, também os municípios de Lindolfo Collor, Presidente Lucena e São José do Hortêncio,
solicitamos vosso empenho para a renovação da frota, uma vez que primordial para a segurança e
agilidade nas ocorrências. ALEXANDRE solicita seja encaminhada Mensagem de Pesar aos
familiares de ANA PAULA VEIGA, jornalista, falecida no dia de hoje, aos 30 anos. FABIANI
solicita ofício ao Executivo para que verifique a possibilidade de asfaltar a Rua da República no
Bairro 25 de Julho, a pedido de moradores.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PAUTA DO DIA
Emenda nº 13/2021 ao PL 53/2021 – Votação pela admissibilidade. A emenda foi aceita por
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todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 61/2021 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá
outras providências. Referente esse projeto a Presidente disse que será feita Consulta Pública
pelo Poder Legislativo.
Projeto de Lei nº 62/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a
área da educação. A Presidente perguntou aos demais Vereadores, em virtude de não ter sessão
na próxima semana, se todos concordam em colocar esse projeto na próxima sessão ordinária,
todos concordaram.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 56/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a
área da educação. A Presidente perguntou aos demais Vereadores se concordavam em colocar
esse projeto em votação, em virtude da urgência e por não ter Sessão na próxima semana. Todos
concordaram.
Projeto de Lei nº 57/2021 – Prorroga os prazos dispostos nas Leis Municipais nº 3052/2016 e nº
3277/2019, altera a redação da Lei Municipal nº 3052/2016, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 58/2021 – Autoriza a aprovação de projeto construtivo e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 59/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a
área da educação. A Presidente perguntou aos demais Vereadores se concordavam em colocar
esse projeto em votação, em virtude da urgência e por não ter Sessão na próxima semana. Todos
concordaram.
Projeto de Lei nº 60/2021 – Dispõe sobre a proibição da aquisição, estocagem, comercialização,
reciclagem, processamento e benefício de materiais sem comprovação de origem na forma
específica no âmbito do Município de Ivoti.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 54/2021 – Autoriza o Município de Ivoti a colaborar com a Associação para o
desenvolvimento turístico de Ivoti Adetur/Ivoti na consecução o projeto Ivoti 100.
Projeto de Lei nº 55/2021 – Dispõe sobre a transparência pública no setor de encaminhamentos
e dá outras providências.
PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 49/2021 – Determina o bloqueio de trecho de via pública, ao lado da Praça
Bom Jardim, para integração familiar e sociedade aos sábados, domingos e feriados, com prática
de lazer, esporte e cultura, e dá outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e
o projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 53/2021 – Cria o Programa de Captação de Recursos de Águas Pluviais
através do Sistema de Cisternas no Município de Ivoti. Em virtude da emenda apresentada, o
projeto entrará em pauta na próxima sessão.
Projeto de Lei nº 56/2021 – 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 59/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a
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área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por
unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON solicitou envio de oficio parabenizando a cervejaria
adoma pelo empreendimento que fizeram no Núcleo de Casas Enxaimel, que ficou muito bonito.
Também parabenizou os organizadores da Feira do Mel, que a cada ano está melhorando e é algo
que todo mundo percebe, e disse que esteve na sexta feira e também no domingo... Marli pediu
para se incluir no pedido do Cleiton. SATOSHI disse que leu na correspondência ofício da
fazenda que diz que foi feita audiência pública, divulgada na página da prefeitura referente o
PPA, e acha que a Câmara não precisa fazer. Marli disse que independente de a Prefeitura ter
feito a Câmara também precisa fazer. IVANIR pediu ao Vereador Cleiton para se incluir no
ofício da adoma. Ivanir falou sobre o concurso que estava em andamento antes da pandemia e
atualmente está vindo muito projeto de contratação emergencial e pediu que o Executivo informe
se existe alguma previsão de abrir um novo concurso, para que se diminua as contratações
emergenciais. Volnei pediu ao Vereador Ivanir para se incluir no pedido do concurso. MARLISE
pediu que seu nome fosse incluído junto no ofício da Feira do Mel de da rosca. Nada mais
havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima
Sessão no dia 06/09/2021. 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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