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Aos dez dias do mês de maio 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 1853 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1852 do 

dia 03/05/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. nº 129/2021 em resposta ao ofício nº 71/2021 do Vereador 

Volnei informar que a aquisição de medicamentos realizada através do empenho 1805/2021 foi 

realizada de forma emergencial, em resposta de risco de imediata falta de medicamento, o que 

implicaria na impossibilidade de manter pacientes entubados no Hospital São José, nesse caso o 

risco de perder vidas humanas justifica o preço de aquisição, uma vez que a entrega precisava ser 

imediata, e a aquisição realizada através do empenho 1947/2021 foi realizada após a crise de 

desabastecimento. Of. Gab. nº 134/2021 em resposta ao ofício nº 103/2021 informa que o valor 

do incentivo serárepassado em parcela única. 

PROPOSIÇÃO: VOLNEI solicita: 1 – Ofício para a Secretaria de Obras solicitando o 

fechamento do buraco na esquina da Avenida Presidente Lucena com a Rua Riachuelo; 2 – 

Ofício para a gerência dos Correios de Ivoti, solicitando que informe qual o motivo das longas 

filas de espera, uma vez que estamos na bandeira vermelha; 3 – Ofício ao Secretário da Saúde 

para ver a possibilidade de vacinar as serventes e serventes merendeiras das escolas de educação 

infantil. MARLISE solicita: 1 – Ofício para a Secretaria de Obras solicitando iluminação na 

escadaria do Belvedere, onde foram colocadas 04 lâmpadas novas, mas nenhuma funciona, e as 

pessoas que precisam passar pelo local para ir para casa estão com medo do escuro; 2 – Ofício 

para Secretaria de Obras solicitando a troca de lâmpada de iluminação pública na Rua João 

Schneider, 114. 3 – Ofício para o Executivo solicitando a possibilidade em colocar banheiro na 

Praça do Skate, a pedido das pessoas que frequentam o local com seus filhos.  CLEITON 

solicitou troca de lâmpada de iluminação pública na Rua Torres, 74 no Bairro São José. MARLI 

solicita:1 – Ofício ao Executivo para que faça melhorias com urgência na Casa Mortuária: 

banheiros, mesa onde é colocado o caixão precisa ser lixada, piso precisa ser reformados, etc... 

(fotos em anexo); 2 – Ofício ao Executivo para ver a possibilidade de ampliação do Cemitério 

Municipal, sugerindo a construção de gavetas em virtude do espaço estar praticamente todo 

ocupado. A Presidente apresentou uma Moção de Apoio à antecipação do calendário de 

vacinação dos trabalhadores da área da educação, a qual  foi lida pelo Vereador Cleiton. Marli 

disse que pensou em apresentar a Moção porque as escolas voltaram presencialmente e acha que 

deveria ser feita a vacinação nesse grupo da educação, pois disse que dá para observar que 

realmente a vacina ajuda, pois tiveram 38 novos casos e apenas três casos de pessoas de 60 a 63 

anos, os demais são todos de idade abaixo, sinal de que a vacinação está fazendo efeito... e  
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assinada pelos demais Vereadores. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

2ª PAUTA DE DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 26/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a 

área da educação.  

Projeto de Lei nº 27/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa Tatilaine Ramos Martins 

Leidens. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 24/2021 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do 

Município, ao I.A.C – Ivoti Automóvel clube. 

Projeto de Lei nº 25/2021 – Dispõe sobre a divulgação dos nomes e currículos dos ocupantes de 

cargos em comissão na Prefeitura de Ivoti.   

 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. Aguardando a avaliação por 

parte do Executivo. 

Emenda nº 08/2021 ao PL 21/2021. A emenda foi aprovada por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 21/2021 – Altera a Lei Municipal nº 2695/2012, que torna obrigatória a 

inserção da tiragem e os valores gastos e outros dados, nas publicações feitas pelos poderes 

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

todos. 

Projeto de Lei nº 22/2021 – Autoriza a concessão de subsídio ao transporte público coletivo de 

passageiros, enquanto vigente o estado de calamidade pública no Município de Ivoti, abre crédito 

adicional extraordinário e dá outras providências. Aguardando a resposta ao pedido do Vereador 

Edio solicitadas ao Executivo. 

O Vereador Satoshi questionou sobre a apreciação do Projeto de Lei 26/2021 devido a urgência 

do Executivo. Marli disse que na semana anterior haviam acordado de votar o projeto, mas que 

apareceu uma dúvida e não conseguiu entrar em contato, para ver se os alunos que precisam de 

acompanhamento especial estão retornando às atividades presenciais. O Vereador Alexandre 

disse que um aluno já retornou e não tem acompanhamento... Marli disse que durante a semana 

estaria sanando as dúvidas e na próxima semana será colocado em votação. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou envio de ofício de pesar aos familiares do 

senhor Celso Rovedder, falecido no dia 07/05/2021, lamentando a negligencia do hospital, pois 

muita coisa poderia ter sido evitada. Volnei comentou sobre o ofício aos correios, dizendo que as 

pessoas reclamam que ficam duas horas na fila, onde antes a desculpa era a bandeira preta, mas 

agora não estamos mais na bandeira preta, e estavam fechando no horário do meio dia, não sabe 

se isso continua ou não... Falou também sobre a situação do cemitério municipal, onde no início 

do ano foi comentado na Casa sobre o valor alto que era cobrado, fizeram alteração, mas o valor 

ficou mais alto ainda, sendo que a cova (sepultura) a pessoa tem que pagar 754 reais e mais 500 

reais para fechar... Disse que o senhor (Ricardo) que está fazendo o serviço, recebe 580 reais por  
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sepultura e a Prefeitura cobra 754 reais... Volnei sugeriu que esse valor fosse baixado. EDIO 

solicitou que o Executivo se manifestasse sobre a reposição salarial do funcionalismo público. 

IVANIR falou sobre a questão dos passeios públicos e disse que existe uma Lei de 2014 que 

trata do assunto, disse que caminhando pelo Município pode perceber a falta de passeios públicos 

e disse que no Jardim Panorâmico, onde mora, tem pessoas que todos os dias precisam descer o 

trecho caminhando encostado na rua, correndo o perigo de ser atropelado, além de ter caminhões 

que estacionam ao longo da via, dificultando mais ainda a travessia... Ivanir disse que a intenção 

é trazer essa discussão para dentro da Câmara, não para penalizar o proprietário do imóvel, mas 

sugerir que seja feita uma campanha de conscientização para que essas pessoas tenham a 

consciência do bem que estão fazendo para a comunidade de Ivoti, transformando a cidade em 

um lugar mais bonito e organizado... Tentar mobilizar a comunidade para que esses passeios 

voltem a ser transitáveis... Se essa conscientização não surtir efeito, daí sim aplicar alguma 

penalização... SATOSHI disse que referente ao passeio público, existe no Código de Obras a 

possibilidade da Prefeitura fazer o serviço e cobrar, além de uma multa, e disse que teria que ser 

revista essa questão... Pois essa multa em torno de mil reais se transforma num super castigo, 

deveria se ver uma outra maneira de resolver a questão... Talvez encaminhar um projeto para a 

Câmara nesse sentido, até para dar publicidade e transparência... Ivanir disse que consta no art. 

55 da Lei Municipal 2925 de 2014 prevê que se for de interesse o Município poderá executar a 

obra e cobrá-la do proprietário, juntamente com uma multa no valor de uma URM. Ivanir disse 

que esse assunto precisa ser discutido para evitar a penalidade, pois tem lugares intransitáveis... 

Marli comentou sobre uma Lei de anos atrás, onde a Prefeitura entrava com a mão de obra e o 

proprietário com o material, talvez seria o caso de fazer isso, pois funcionou bem. Satoshi disse 

que está previsto um programa para a calçada comunitária. Volnei disse que tem pessoas que 

estão sendo notificadas sobre as calçadas. Edio acha que deveria ser feita a campanha e divulgar 

prazo e depois disso se não for feito, estipular uma multa. Satoshi disse que o Município se 

acanha em fazer isso, pois tem muitas áreas públicas que também não tem calçadas...marli fez 

uma colocação referente seu pedido de melhorias da Casa Mortuária, dizendo que a última 

reforma foi feita em 2014 e o local precisa urgente essa reforma. A Presidente sugeriu aos demais 

Vereadores que se o Prefeito não tiver o valor para fazer a reforma, que a Câmara estaria 

antecipando um valor ao Executivo para fazer essa reforma... MARLI solicitou ofício ao 

Executivo para que informasse se os alunos que necessitam de atendimento especial, já 

retornaram às aulas presenciais. Marli também atualizou os dados da Covid, dizendo que são 38 

novos casos  e muita gente jovem, três acima de 60 anos (60 e 61 anos), 10 altas. Falou que as 

pessoas que tem idade para fazer a vacina ou tiver comorbidade que faça a vacina. Pediu que as 

pessoas que estão com covid que fiquem em casa, pois disse que recebeu denuncias que pessoas 

com o vírus estão circulando nas ruas, indo no mercado, e isso é muito sério, pois podem infectar 

outras pessoas. Falou também de duas mortes, uma senhora de 50 anos do Bom Pastor e uma 

senhora de 53 anos do Cidade Nova e pediu para que todos se cuidassem, respeitando os 

protocolos de segurança. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão 

e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 17/05/2021. E para constar, eu ESTER 

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

Diretora. 

 

 

MARLI HEINLE GEHM                                                            SATOSHI SCALDO SUZUKI  

Presidente do Legislativo                                                                                  Secretário 


