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Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 18h30min, reuniu-se, 

ordinariamente, o Poder Legislativo, tendo por local a sua sede, na Avenida Presidente Lucena, 

nº 3565. A Reunião foi declarada aberta pelo Presidente IVANIR GILMAR MEES, consistindo a 

mesma, Reunião Ordinária da 14ª Legislatura e do 2º Período Legislativo, de 2022. O Presidente 

declarou aberta a Sessão de nº 1888 e 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, MARLI HEINLE GEHM, 

MARLISE MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. Em 

seguida foi apreciada a Ata de nº 1887 do dia 10/03/2022, a qual foi aprovada por unanimidade.  

CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. nº 86/2022 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei 

nº 21/2022. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: MARLI solicita: PEDIDO DE INFORMAÇÕES para a Secretaria do Meio 

Ambiente: Considerando que no dia 23/02/2022, a Vereadora entrou em contato com a 

Secretaria do Meio Ambiente, comunicando a situação e localização de uma piscina residencial 

com água verde, sendo que prontamente responderam que já estariam encaminhando o pedido 

para a vigilância sanitária. No dia 24/02/2022 a Vereadora encaminhou as fotos da piscina ao 

setor, e foi informada que a vigilância sanitária já estava ciente da situação e iria tomar 

providências. Considerando que hoje, dia 14/03/2022, a Vereadora, novamente questionada 

referente a situação e mesmo justificando que fez a solicitação, nada foi feito até o presente 

momento com relação ao pedido. Diante do exposto a Vereadora solicita: 1 – Relatório completo 

das atividades realizadas desde o dia 23/02/2022, dia do comunicado; 2 – Se, até o momento 

nada foi feito, solicita com “URGÊNCIA” uma solução, pois a cidade está com várias pessoas 

enfrentando sintomas da dengue; 3 – Que o Setor informe quais medidas serão adotadas para 

resolver o problema. Ofício para a Secretaria de Obras solicitando melhorias na estrada que liga 

Ivoti a Picada 48 Baixa. FABIANI solicita: 1 – Ofício ao Executivo para que estude a 

possibilidade em asfaltar a Rua Henrique Muller. VOLNEI solicita: 1 - Ofício ao Executivo, 

solicitando informações referente a Defesa Civil: 2 - Se a mesma tem recursos no caso de 

alguma situação crítica como vendaval, granizo, enchentes; - Qual o efetivo para atender essas 

situações; - Qual o planejamento preventivo adotado (lonas, telhas, alojamentos). PEDIDO DE 

INFORMAÇÕES: 1 - Qual o posicionamento do Conselho do Plano Diretor quanto à retirada 

de distância mínima de residências, das casas mortuárias, e sobre a capacidade de 

estacionamento mínima necessária. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 21/2022 – Inclui e altera dispositivos na Lei Municipal nº 2753/2013, que 

dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Controle Interno do Município e dá outras 

providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 17/2022 – Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2273/2006, que  
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institui o código de posturas do Município de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 18/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dule e Fuhr estruturas 

metálicas Ltda. 

Projeto de Lei nº 19/2022 – concede incentivo financeiro à empresa Laner Comércio de 

embalagens Ltda. 

3ª PAUTA DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 13/2022 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, de parte de imóvel de 

propriedade do Município, à Associação Ivoti Racing. 

Projeto de Lei 14/2022 – Concede Título de Cidadã Honorária à IRENE ROSANY MIETH. 

Projeto de Lei nº 15/2022 – Concede Título de Cidadão Honorário à CARLOS AUGUSTO 

CERON. 

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 9/2022 – Cria cargo na Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o plano de 

carreira dos servidores e institui o respectivo quadro de cargos. As comissões apresentaram seus 

pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 10/2022 – Altera dispositivos na Lei Municipal nº 2500/2009 que estabelece o 

código tributário do Município e consolida a legislação tributária. A Vereadora Marli solicitou 

vistas do Projeto e pediu para encaminhar Pedido de Informação ao Executivo. 

Projeto de Lei nº 11/2022 – Autoriza a aprovação de projeto e dá outras providências. As 

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

Projeto de Lei nº 95/2021 – Dispõe sobre o tratamento e destinação final de resíduos sólidos no 

território municipal e dá outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o 

Projeto foi aprovado por todos os Vereadores. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: EDIO solicitou o envio de ofício ao Deputado Federal Bohn Gass 

agradecendo a emenda parlamentar no valor de 150 mil para pavimentação da Rua Pedro Diehl. 

MARLI fez a atualização do coronavírus com 04 novos casos, 01 masculino de 52 anos e 03 

femininos de 31, 51 e 56 anos, 28 pessoas em isolamento e 01 pessoa aguardando resultado. 

Marli falou sobre os casos de dengue no Município, e disse que ligou para o meio ambiente 

informando a situação da água de uma piscina, sendo que no dia da ligação, 23/02, a secretaria 

informou que estaria verificando, mas até o momento nada foi feito, continua a mesma coisa, 

pois recebeu uma foto no dia de hoje, para mostrar que nada havia sido feito. Marli disse que o 

local é uma fábrica de criação de mosquito da dengue e já tem vários casos de denge no 

Município, que causa dor em todo o corpo e mal estar...VOLNEI solicitou o envio de ofício 

para a Brigada Militar para ver se existe a possibilidade de fazer ronda mais intensificada ao 

redor da Praça localizada em frente a Sociedade Harmonia, principalmente nas sextas e sábados. 

Outro ofício ao diretor do desporto, Marco, para que melhore a iluminação da Praça Burle Marx, 

que retire a câmera e coloque num local onde pegue todos os ângulos do espaço. Outro ofício 

para a Deputada Fran Somensi (sugeriu que fosse feito em nome da bancada) agradecendo pela 

emenda de 100 mil e também parabenizando a mesma pela passagem do seu aniversário, onde o 

Vereador se fez presente. IVANIR solicitou o envio de ofício ao Deputado Sergio Peres, em 

nome da bancada que destinou 100 mil para pavimentação de duas ruas no Bairro Jardim  
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Panorâmico, inclusive uma dessas ruas, sendo reinvindicada a mais de 30 anos pelos moradores. 

Ivanir solicitou envio de ofício ao Executivo, para que informe sobre o andamento da Lei 3.133 

que trata sobre a instalação do Procon no Município, que informe porque a mesma não está 

sendo cumprida. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão, 

convocando a todos para a príoxima no dia 21/03/2022 às 18h30min. 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. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

IVANIR GILMAR MEES                                                           VOLNEI RENATO GROSS  

Presidente do Legislativo                                                                           Secretário 


