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Ao primeiro dia do mês de março 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, EDIO INÁCIO VOGEL, FABIANI HEYLMANN, IVANIR 

GILMAR MEES, MARLISE MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO 

GROSS. Constatou-se a ausência do Vereador CLEITON BIRK, afastado pelo COVID-19. A 

Presidente saudou a todos e comunicou que em consulta com os membros da Mesa Diretora, em 

virtude da bandeira preta, decidiu em conjunto sobre a questão das sessões, e optaram por manter as 

mesmas de forma presencial, respeitando todos os protocolos, sem uso de tribuna e de forma mais 

breve possível. A Presidente solicitou a todos um minuto de silêncio em homenagem ao Sr. 

Ostoroeste Natálio dos Santos, falecido no dia 27 de fevereiro, vítima do COVID-19, o qual foi por 

dezoito anos regente do Coral Municipal de Ivoti. Feito isso foi declarada aberta a Sessão de nº 1844, 

desejando um bom retorno às atividades. As atas do dia 18 de janeiro de nº 1842 e 1843 foram 

apreciadas e aprovadas por todos, com exceção do Vereador Cleiton. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. Autarquia nº 005/2021 em resposta aos ofícios 013/2021 e 014/2021 

que solicitaram informações sobre a quem cabe o prejuízo da abertura de um buraco na calçada na 

Rua da República, 81 e qual a forma de contratação da empresa Vargas, informa que as intervenções 

realizadas pela autarquia em redes e ramais de abastecimento de água são de sua responsabilidade e 

referente a contratação da empresa, informa que possui apenas o contrato 10/2019 vigente oriundo 

de pregão presencial 403/2019. Of. Gab. nº 22/2021 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei 

nº 06/2021. Of. Gab. nº 30/2021 em resposta ao ofício nº 27/2021 do Vereador Ivanir, informar que a 

única função da prefeitura é informar onde a pessoa será enterrada e a contratação de pedreiro fica 

por conta de cada um. Of. Gab. nº 73/2021 que encaminha relatório de Metas Fiscais referente ao 

terceiro quadrimestre de 2020. Of. Gab. nº 74/2021 que encaminha para apreciação os Projetos de 

Lei nº 07 e 08/2021. Of. Gab. nº 75/2021 em resposta ao ofício nº 19/2021 do Vereador Volnei, 

encaminha relação aos questionamentos quanto a renovação da cessão de uso gratuito de imóvel do 

Município à Associação para o Desenvolvimento Turístico de Ivoti – ADETUR. Of. Gab. nº 76/2021 

que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 09/2021. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita: 1 - Ofício ao Executivo sugerindo que a 

Secretaria da Saúde coloque a disposição da população o kit de diagnóstico da doença de forma 

preventiva para todos aqueles que tiveram contato com quem testou positivo para a doença e 

também sugeriu que o secretário de saúde faça reunião com os médicos do Pronto Atendimento para 

que os mesmos façam os testes em todas as pessoas que apresentarem sintomas gripais, pois muitas 

vão e fazem os testes particulares e dão positivo, a fim de evitar o contágio para mais pessoas. 2 - 

Ofício para a Secretaria de Obras para que faça melhorias na Rua Edvino Blauth na localidade de 

Nova Vila ( que liga Ivoti à Linha Nova Baixa e 14 Colônias) a qual tem trechos  quase 

intransitáveis. 3 - Ofício parabenizando a Loja Becker pela inauguração do espaço e agradecendo 

pelo investimento no Município, acreditando no potencial da cidade para alavancar o 

desenvolvimento. 4 - Moção de Pesar para a família enlutada do Senhor Natálio dos Santos, que foi 

durante 18 anos o regente do coral municipal de Ivoti. 5 – Que o Executivo reveja a questão da  
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concessão das licenças sem ônus. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda Retificativa nº 01/2021 ao PL 4/2021 

Projeto de Lei nº 6/2021 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel de propriedade 

de Jauri Chartanovitch e dá outras providências. 

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 de Lei nº 8/2021 – Suspende temporariamente a aplicabilidade do artigo 15, da Lei 

Municipal nº 1912/2003, que regulamenta o serviço de transporte de escolares no Município de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 9/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a área da 

educação. 

Projeto de Lei nº 10/2021 – Concede o Título de Cidadão Honorário a Claudio Möbus. 

Projeto de Lei nº 11/2021 – Concede o Título de Cidadão Honorário a Belmiro Meine. 

3ª 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 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

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.  As comissões 

apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores com exceção do voto 

do Vereador Cleiton. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI comentou sobre a atual situação do coronavírus na cidade e 

pediu que as pessoas evitem as aglomerações e usem máscaras, falou que os Vereadores também 

estão respeitando o distanciamento e apresentou os dados atualizados com 26 pessoas que testaram 

positivo, 14 masculinos e 12 femininos, além de 03 óbitos, de 99, 91 e 86 anos e 01 internação no 

hospital São José. Marli pediu a colaboração de todos e disse que está feia a coisa, sem leitos de uti. 

VOLNEI pediu a palavra para a Presidente e falou sobre a situação da área do DNIT e disse que é 

grave, e pediu que fosse encaminhado ofício para a prefeitura solicitando a evolução do caso desde o 

início, ano por ano, quem recebeu lote e escritura, pois começou com quatro famílias e hoje está 

cheio e citou um exemplo, disse que iria usar nomes fictícios, e disse que o tal xerife que mora no 

local, que invadiu a área e está vendendo terrenos no local, disse que existe uma conta de luz para 

todos os moradores, falou que o cara do campo aluga, faz festas e todos tem que dividir o valor de 

forma igual. Com relação a água, apenas um morador tem acesso, e se quiser deixar os outros 

moradores sem água, ele tem essa autonomia. Disse que o esgoto que vem da Rua Ijuí corre do lado 

onde se encontra a coleta de água dos moradores (poço)... Comentou sobre a venda de terrenos e 

citou um tal de chico que ganhou um terreno que não tinha direito e vendeu adiante e está 

incomodando a Prefeitura para ganhar outra área de terras. Volnei disse que essa semana ainda 

estaria encaminhando estes dados ao MP para averiguar a situação, pois do jeito que está pode pegar  
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a carreta do seu irmão e invadir tudo... Disse que o tal de xerife é o que comanda tudo lá dentro, 

ameaça as pessoas e faz o que quer. Volnei perguntou onde está a fiscalização por parte da 

prefeitura, pois dentro do Município são ligeiros... MARLI complementou a fala do Volnei dizendo 

que finalmente saiu a licença para a retirada das árvores do local para que as pessoas possam fazer 

suas construções. Volnei disse que durante a campanha foi até o local e tinha uma casa bem do lado 

esquerdo, e esse morador derrubou as árvores, e é sobrinho do tal xerife... Volnei disse que quando 

foi firmado o acordo com os moradores do local, há dezesseis anos foi de dois lotes por família e 

atualmente tem famílias com quatro lotes. Volnei disse que o pessoal da área quer isenção do IPTU e 

tem carros bons em frente de casa, e disse que se eles receberem vai querer que os moradores do 

Bom Pastor também tenham isenção, por ser loteamento popular de baixa renda. IVANIR pediu a 

palavra e solicitou o encaminhamento de ofício ao Corpo de Bombeiros para que informem qual o 

prazo para aprovação de projeto de PPCI, qual a demanda dos projetos e vistorias por mês, ou seja, 

qual a quantidade e o porque da demora nas vistorias. Sugeriu fosse feita uma força tarefa para zerar 

as solicitações e tentar manter um prazo mais adequado às necessidades dos empreendedores. E 

citou o exemplo de um cidadão que levou doze meses para concluir a obra e está há seis meses 

solicitando o alvará do PPCI e não consegue... Ivanir disse que daqui a pouco o PPCI leva mais 

tempo que uma obra, e disse que isso é inadmissível, pois é necessário manter os empreendedores na 

cidade... Citou o caso de um empreendedor que conseguiu a aprovação do projeto em agosto de 2019 

e fizeram o protocolo de vistoria em 31 de agosto de 2020, a partir daí em diante ficaram aguardando 

a aprovação do PPCI, sendo que em setembro receberam uma notificação de correção, fizeram a 

correção através do engenheiro, em outubro encaminharam novamente o projeto para reanálise e 

levou três meses e meio para aprovar, e no dia 18 de janeiro fizeram a nova solicitação de vistoria e 

até hoje não foi atendida. Ivanir disse que é preciso pedir que os bombeiros deem mais atenção a 

essas questões e que também informem quais os problemas que estão enfrentando... Nada mais 

havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima 

Sessão no dia 08/03/2021. 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                                                                  SATOSHI SCALDO SUZUKI  

Presidente do Legislativo                                                                                  Secretário 

   

 

 


