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Aos vinte e dois 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, 

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

RENATO GROSS. A Presidente saudou a todos e informou que a Vereadora FABIANI 

HEYLMANN está afastada em virtude de atestado e declarou aberta a Sessão Ordinária de nº 1847 e 

de imediato colocu para apreciação a ata de nº 1846 do dia 15/03/2021, a qual teve seu conteúdo 

aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA –  Of. 91/2021 em resposta ao Ofício nº 51/2021, informa que em princípio 

o prédio será utilizado pela secretaria do desenvolvimento, o prédio não encontra-se averbado na 

matrícula e o laudo de avaliação foi contratado pelo Município. Of. Gab. nº 92/2021 que encaminha 

para apreciação os projetos de lei nº 14, 15 e 16/2021. 

PROPOSIÇÕES: VOLNEI RENATO GROSS solicita:1 - Que o Executivo formule um Plano 

de Carreira dos servidores da Autarquia da Água, ou que os mesmos sejam enquadrados na Lei 

nº 2373/2008 que "ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES E 

INSTITUI O RESPECTIVO QUADRO DE CARGOS."2 - Que o Executivo encaminhe relação 

com o nome de todos os servidores autorizados a dirigir carros públicos e que não sejam 

concursados para o cargo de motorista, com cópia da CNH ou categoria e cópia do termo de 

compromisso assinado pelos mesmos se por ventura acontecer algum acidente. O Vereador 

justifica o pedido a fim de evitar novas ações judiciais feitas por servidores cobrando a diferença 

de salário. 3 - Ofício para o Conselho do Meio Ambiente e ao Conselho do Plano Diretor 

solicitando um parecer sobre o Projeto de Lei nº 6/2021 que “Autoriza a permuta de imóvel do 

Município por imóvel de propriedade de Jauri Chartanovitch e dá outras providências”; 4 - 

Ofício para o Conselho do Meio Ambiente solicitando que informe qual o tipo de vegetação 

existente no local e quais as restrições com relação a vegetação existente no que tange ao Projeto 

de Lei nº 7/2021 que “Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel de propriedade de 

Adélia Maria Fuhr Berlitz e dá outras providências”. MARLI HEINLE GEHM solicita: 1 - 

Calçadas com acesso para cadeirantes; 2 - Conserto da iluminação pública na escadaria do 

Belvedere e na Rua da Pedreira; 3 - Que o Executivo reavalie a Lei que trata da limpeza dos 

terrenos baldios, pois muitos estão completamente abandonados servindo para a criação de ratos 

e cobras, além de servir de refúgio para os ladrões. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda Retificativa nº 05/2021 ao PL 5/2021. A emenda foi aceita por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 14/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa couro.com indústria e 

comércio Ltda. 
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Projeto de Lei nº 15/2021 – Cria Programa Municipal de incentivo ao desenvolvimento da 

cadeia produtiva da avicultura familiar e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 16/2021 – Cria o Programa Municipal de incentivo ao desenvolvimento da  

cadeia da fruticultura e dá outras providencias. 

PAUTA DE VOTAÇÃO: 

Emenda Retificativa nº 04/2021 ao PL 05/2021. A emenda foi aprovada por todos os 

Vereadores, com exceção do voto da Vereadora Fabiani Heylmann. 

Emenda Retificativa nº 05/2021 ao PL 5/2021. A emenda foi aprovada por todos os 

Vereadores, com exceção do voto da Vereadora Fabiani Heylmann. 

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. As comissões apresentaram 

seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos com exceção do voto da Vereadora Fabiani. 

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

de Jauri Chartanovitch e dá outras providências. Em virtude do Pedido de Informações do Vereador 

Volnei ao Conselho do Meio Ambiente e ao Conselho do Plano Diretor, foi pedido vistas ao projeto 

com a concordância de todos os Vereadores presentes. 

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. A Presidente solicitou a avaliação para o 

executivo e o mesmo ficará aguardando. 

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. 

As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos com exceção da 

Vereadora Fabiani. 

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

comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos com exceção da 

Vereadora Fabiani. 

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

comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos com exceção da 

Vereadora Fabiani. 

Projeto de Lei nº 13/2021- Cria o Conselho Municipal de acompanhamento e de controle social do 

Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da 

educação – FUNDEB de que trata a Lei Federl nº 14.113 de 25 de deembro de 2020, e dá outras 

providencias. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos com 

exceção da Vereadora Fabiani.  

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não teve. 

A Presidente atualizou os dados do coronavírus, sendo 41 casos positivos, com 17 masculinos e 24 

femininos, e disse que chama a atenção que tem crianças de 8 a 11 anos e muitos jovens... A 

Presidente lembrou que essa é a última Sessão antes da Páscoa e leu uma mensagem desejando uma 

Feliz Páscoa a todos. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e 

convocou a todos para a próxima Sessão no dia 04/04/2021. E para constar, eu ESTER DOLORES 

MÜLLER KRÜGER, secretária do legislativo, elaborei a presente ata, a qual, após ser lida e  
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aprovada, será assinada pelos senhores PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Mesa Diretora. 

 

 

MARLI HEINLE GEHM                                                                  SATOSHI SCALDO SUZUKI  

Presidente do Legislativo                                                                                  Secretário 

   

 

 


