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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.845 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 08 DE MARÇO DE 2021  

 

Aos oito dias 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, CLEITON BIRK, 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 e declarou aberta a Sessão Ordinária de nº 1845 e de 

imediato colocu para apreciação a ata de nº 1844 do dia 01/03/2021, a qual teve seu conteúdo 

aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 81/2021 que encaminha Projeto de Lei nº 12/2021 para 

apreciação e votação. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita: 1 - Envio de ofício para Secretaria de 

Obras para que providencie a limpeza e roçada da Rua Perimetral e também a troca das lâmpadas 

de iluminação pública, que estão queimadas, sugeriu que se possível, as mesmas fossem 

substituídas por lâmpadas de led, uma vez que a via é utilizada como rota de fuga quando 

acontecem assaltos na cidade. 2 - PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Considerando que o Promotor 

de Justiça encaminhou ofício solicitando providências em relação ao descumprimento do Plano 

Municipal de Atendimento Socioeducativo e da Lei Federal nº 12.594/2012 por parte do 

Município de Ivoti, solicita que o Executivo informe quais as medidas a serem adotadas ou se o 

Município tem algum novo cronograma a ser seguido. IVANIR GILMAR MEES solicita envio 

de ofício ao Executivo solicitando iluminação pública na Rua Santos Dumont, 84 no Bairro 

Harmonia.VOLNEI RENATO GROSS solicita envio de ofício ao Conselho Deliberativo da 

Autarquia da Água de Ivoti, sugerindo a criação de Plano de Carreira para os servidores da 

Autarquia. SATOSHI solicitou que fosse encaminhado ao Executivo um Pedido de Indicação 

para instituição de área semiurbana nas áreas tutais do Município de Ivoti. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda nº 02/2021 ao PL 05/2021 – Votação pela admissibilidade, todos aceitaram a emenda. 

Emenda nº 03/2021 ao PL 08/2021 – Votação pela admissibilidade, todos aceitaram a emenda. 

Projeto de Lei nº 12/2021 – Ratifica protocolo de intensões firmado entre municípios 

brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do Coronavírus; 

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. A Presidente perguntou aos demais 

Vereadores se concordam em colocar esse projeto na pauta de votação, ima vez que precisa ser 

aprovado até o dia 19/03/2021.  

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

de Jauri Chartanovitch e dá outras providências. 

 



2 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.845 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 08 DE MARÇO DE 2021  

 

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. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Emenda Retificativa nº 01/2021 ao PL 4/2021, a emenda foi aprovada por todos os Vereadores. 

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. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

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. Em virtude da apresentação 

da emenda de nº 02/2021 o projeto entrará na pauta de votação da próxima Sessão. 

Projeto de Lei nº 12/2021 – Ratifica protocolo de intensões firmado entre municípios 

brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do Coronavírus; 

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. As comissões apresentaram seus 

pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não teve. 

A Presidente falou que os dados referente ao coronavírus ainda não foram atualizados pela Secretaria 

da Saúde e por isso ainda não divulgou os mesmos. Marli leu uma mensagem em comemoração ao 

Dia Internacional da Mulher “ A mulher é um ser humano maravilhoso que resume em si, força e 

delicadeza. Que você mulher seja homenageada todos os dias com a intensidade que merece”. Nada 

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

Sessão no dia 15/03/2021. 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 

   

 

 


