
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.854 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 17 DE MAIO DE 2021  

 

Aos dezessete 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 1854 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1853 do 

dia 10/05/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: E-mail da Deputada Fran Somensi confirmando o recebimento do 

ofício e agradecendo ao Município de Ivoti por acreditar no projeto da Farmácia Solidária que 

certamente irá ajudar milhares de pessoas. Of. Gab. nº 136/2021 que encaminha para apreciação 

o Projeto de Lei nº 28/2021. Of. Gab. nº 137/2021 em atendimento ao ofício 75/2021 informar 

que referente a obra das calçadas da Avenida Presidente Lucena estão em garantia e o 

empreiteiro já foi notificado prometendo iniciar os consertos na próxima semana, conforme a 

engenheira Cíntia informou. Of. Gab. nº 141/2021 em resposta ao ofício 92/2021 informa que 

segue em anexo resposta do Departamento de Trânsito. Of. Gab. nº 140/20121 em resposta ao 

ofício 99/2021 informar que a prestação de serviços de caminhão caçamba, retro escavadeira, 

escavadeira hidráulica, etc foi contratada através de Pregão Presencial 61/2020, contrato 

125/2021 que pode ser acessado diretamente no Portal de Transparência do Município de Ivoti. 

Of. Gab. nº 138/2021 em resposta ao ofício 97/2021 informar que eventual supressão de 

vegetação ou autorização de construção somente será autorizada se atender a legislação 

ambiental e urbanística. 

PROPOSIÇÃO: VOLNEI solicita: Secretaria de Obras: 1 - solicitando a troca da tampa do 

bueiro na Rua E esquina com Alamêda no Jardim Panorâmico; 2 – Providenciar o conserto do 

desnível na Rua das Colinas, 386 no Jardim Panorâmico; 3 – Providenciar o fechamento do 

buraco na Rua União, onde está abrindo uma cratera no calçamento, entrar em contato com a 

empresa responsável pela obra para fazer o conserto.MARLI solicita: Secretaria de Meio 

Ambiente: 1 – Recolhimento de pneus depositados na entrada da estrada que vai para o lixão na 

localidade de Nova Vila, onde está acumulando água dentro dos mesmos; 2 – Troca de lâmpada 

de iluminação pública na Rua Arthur Otto Schaeffer, 167 e na Rua Tiradentes, 700, que está 

queimada faz vários meses. Ofício para o Corpo dos Bombeiros solicitando que informe o nº de 

acidentes de trânsito atendidos pela mesma no trecho que vai da Feitoria até a divisa com o 

Município de Presidente Lucena (Nova Vila) desde a instalação da corporação no Município de 

Ivoti.Ofício para a Brigada Militar, solicitando que informe o número de ocorrências referente 

acidentes de trânsito do trecho que vai da Feitoria Nova até a divisa com o Município de 

Presidente Lucena em Nova Vila, dos últimos quatro anos. Ofício ao Executivo para que estude a 

possibilidade em fazer uma ciclovia no Município, promovendo mais um espaço a ser usufruído 

pelos moradores e visitantes. FABIANI solicita envio de ofício ao Executivo para que verifique  
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a possibilidade de asfaltar a Rua Anchieta, a pedido dos moradores, que reclamam do barulho 

intenso devido a grande circulação de ônibus e caminhões. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda nº 09/2021 ao PL 25/2021 – A emenda foi aceita por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 28/2021 – Dispõe sobre Programa de incentivo econômico para o setor 

cultural, no âmbito do Municípío de Ivoti. 

3ª PAUTA DE DISCUSSÃO: 

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

Leidens. 

 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. Ainda não veio a avaliação. 

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. O Vereador Ivanir solicitou que a empresa 

encaminhe cópia das certidões negativas (Receita Federal e Estado) e Municipal. Todos os 

Vereadores concordaram com o Pedido de Vistas do Vereador Ivanir. 

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. O Vereador Ivanir disse que não está bem clara a 

exploração financeira por parte do clube e questionou sobre o pagamento das taxas de IPTU, 

água e luz, quem será o responsável pelas mesmas. O Vereador Satoshi disse que acha que não 

existe instalação de água e nem energia elétrica e acha que não será edificado nada no local, pois 

não tem nenhum projeto, pois o local fica bem embaixo dos fios de alta tensão, uma área aberta, 

e para ter algum gasto com luz, precisa de projeto aprovado pela prefeitura... Ivanir disse que a 

dúvida surgiu, pois vai ter banheiro no local. Marli disse que segundo informações do Prefeito o 

espaço está sendo cedido, pois não pode ser aproveitado pelo Município, por estart embaixo da 

alta tensão. Alexandre disse que foi até o local, e lhe informaram que vei ter um banheiro 

masculino, feminino e para cadeirante, e daí vai ter que ter água, e luz, pois vão ter frezer para 

armazenar  as coisas, pois vai ter venda de lanche. Será encaminhado um Pedido de Informações 

ao Executivo e o Projeto ficará aguardando. Todos os Vereadores concordaram com o pedido de 

vistas do Vereador Ivanir. 

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

cargos em comissão na Prefeitura de Ivoti. O Projeto entrará na próxima Sessão Ordinária em 

virtude da apresentação da emenda.  

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

área da educação. O Vereador Volnei solicitou que fosse enviado ofício ao Executivo para que 

agilize concurso público para o próximo ano, para evitar as contratações emergenciais, porque o 

Fundo dos Servidores precisa da entrada de recursos de servidores concursados. Volnei disse que 

no próximo ano não irá mais votar a favor de projeto emergencial. Volnei também pediu que o  
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repórter do Jornal O Diário, presente na sessão, que comunique ao diretor do jornal para que o 

mesmo faça uma matéria e coloque que a contribuição dos servidores ao Faps é de 14% e não 

11% como foi publicado no jornal, e disse que inclusive havia encaminhado um a-meil ao jornal 

para retificar a matéria, mas até o momento não foi atendido, pois os funcionários públicos em 

Ivoti são considerados lixo. Marli complementou dizendo que todos os anos haverá contratações 

emergenciais, e citou o caso de diretores e outras substituições... Volnei disse que entende, mas 

que é necessário reduzir o máximo que puder. As comissões apresentaram seus pareceres e o 

projeto foi aprovado por unanimidade.  

EXPOSIÇÕES PESSOAIS:  IVANIR comentou sobre o Projeto de Lei nº 25, para esclarecer 

algumas dúvidas que surgiram, e disse que o projeto foi apresentado pela necessidade da 

transparência com relação às contratações de cargos em comissão e funções gratificadas e 

também para facilitar a consulta dos munícipes e localizar esses dados no site da Prefeitura, 

porque no Portal da transparência tem muitos dados e fica difícil de localizar. Ivanir disse que 

sua intenção não é a de expor nenhum funcionário da Prefeitura ou dados pessoais que são 

invioláveis, apenas divulgar os gastos com essas pessoas e quais as suas atribuições e quais as 

secretarias onde estão lotados. MARLI disse que ficou muito feliz que pela primeira vez em nove 

mandatos como Vereadora, teve a honra em receber  a visita do Presidente da Assembleia 

Legislativa, Deputado Gabriel Souza, onde o acompanhou até o Hospital São José, onde foi 

recebido pelo Diretor administrativo Rodrigo e a vice diretora Valquíria, e iriam fazer uma visita 

ao Prefeito, mas ele estava em compromisso. O Deputado se colocou a disposição de todos os 

Vereadores que podem ligar ou ir até a Assembleia para conversar. MARLI solicitou que fosse 

encaminhado um ofício de agradecimento ao Deputado agradecendo pela visita honrosa feita a 

Câmara de Vereadores. MARLI atualizou os dados da COVID-19, com 12 novos casos, sendo 4 

femininos e 8 masculinos, apenas uma pessoa com sessenta anos e os demais com idades abaixo, 

sinal que a vacinação está fazendo efeito. Marli disse que no dia de hoje aconteceu a vacinação 

para aquelas pessoas que precisam da segunda dose, no caso aqueles do dia 26/04 e vão chegar 

mais doses para vacinar os demais. Tem uma pessoa na UTI, 44 pessoas aguardando resultado 

dos testes. O Vereador IVANIR solicitou que fosse verificado junto ao Departamento de Trânsito 

a resposta ao ofícioNada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e 

convocou a todos para a próxima Sessão no dia 24/05/2021. 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 


