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Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, 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 pela Presidente MARLI HEINLE GEHM, consistindo em 

Reunião Ordinária da 14ª Legislatura e do 3º Período Legislativo, de 2023. A Presidente declarou 

aberta a Sessão de nº 1930, e verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a 

presença dos vereadores consoante a seguinte relação: CLEITON BIRK, EDIO INÁCIO VOGEL, 

FABIABI HEYLMANN, IVANIR GILMAR MEES, LEONIR SCHULER, MARLISE MARIA 

GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. A Presidente colocou 

para apreciação as atas de nº 1928 do dia 22/02/2023 e nº 1929 do dia 27/02/2023 para 

apreciação, as quais tiveram seus conteúdos aprovados. Logo após a Presidente pediu um minuto 

de silêncio em memória do ex-vereador Elo Noll, e disse que no dia do velório leu um texto em 

homenagem ao vereador, além de uma coroa em nome da Câmara de Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: E-mail do gabinete do prefeito informando o repasse de R$ 15.840,00 

à Rota Romântica, em conformidade com a Lei nº 3070, art. 2º. E-mail da semec encaminhando os 

ofícios nº 05 e 06 em resposta ao ofício nº 28 e 29/2023. E-mail do Conselho Municipal de 

Trânsito, Transportes e Mobilidade agradecendo a presença da Presidente na reunião do conselho 

e convidando para a próxima reunião no dia 30/03 às 13h30min. Of. 01/2023 da EMEF 25 de 

Julho informar que no dia 13/02 iniciaram o ano letivo com falta de professora titular do 5º ano A, 

de 03 estagiários de apoio para alunos de necessidades especiais, um estagiário para substituição a 

tarde, um auxiliar de escola para aluno de necessidades especiais no turno da manhã e 01 técnico 

de informática. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: VOLNEI solicita: 1 – Ofício para Autarquia da Água, solicitando que 

providencie uma solução para o acúmulo de água em frente as Lojas Taqi e Lancheria do Tonhão 

(pedido já feito anteriormente, foi resolvido por um tempo, mas com as fortes chuvas, a água entra 

na Lancheria; 2 – Ofício para a Secretaria de Obras verificar as bocas de lobo na Rua Fagundes 

Varela em frente a EMEF 19 de Outubro, onde a água entra nas residências, devido às bocas de 

lobo não darem conta de escoar (talvez pode ser pelo aclive acentuado). MARLI solicita: 1 – Que 

o Executivo providencie um banco para a área externa da clínica de fisioterapia, para que as 

pessoas possam se sentar enquanto aguardam a sua condução; 2 – Providenciar a poda dos 

plátanos localizados ao longo da terceira pista (descida) a pedido dos moradores, pois com o 

último temporal, um galho quebrou e por pouco não atingiu residências; 3 – Melhorias nas 

escadarias localizadas entre a Av. Bom Jardim e Venezuela, as quais são bastante utilizadas pelos 

moradores para encurtar o caminho, inclusive colocar corrimão para dar mais segurança para as 

pessoas. Fotos em anexo; 4 – Ofício ao Executivo para que informe se já constatou os estragos no 

asfalto ao longo da Av. Bom Jardim (recém feito), se foi fiscalizado e se a empresa que prestou o 

serviço foi notificada. Fotos em anexo; 5 – Ofício ao Executivo solicitando a recolocação da placa 

no acesso de entrada do Núcleo de Casas Enxaimel, a qual caiu com a ventania do último temporal  
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e não foi recolocada e causa uma má impressão aos visitantes do local. IVANIR solicita: 1 – Que 

o Departamento do Planejamento Urbano providencie o mapa de canalização de drenagem urbana 

na quadra 14, lote 01/02, onde está instalado o Tonhão Lanches, informando o diâmetro da 

canalização e o fluxo da drenagem. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 06/2023 –Autoriza a celebração de Termo de Fomento com a Associação dos 

Produtores Rurais de Ivoti e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 07/2023 – Concede incentivo financeiro à Empresa Suprema Comércio Eireli. 

Projeto de Lei nº 08/2023 – Altera a redação da Lei Municipal nº 3.329/2020 e dá outras 

providências. 

Projeto de Lei nº 09/2023 – Altera a redação da Lei Municipal 2.924/2014, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano e sobre o sistema viário do Município de Ivoti e dá outras 

providências. 

A presidente falou que referente aos projetos 08 e 09 precisa ser aberta portaria para consulta 

pública. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 03/2023 – Autoriza a aprovação da execução da extensão a oeste do 

condomínio horizontal de lotes para fins residenciais vista da serra, aprovado pela Lei Municipal 

2305/2007 e dá outras providências. O Vereador Volnei disse que o Executivo teria que ver como 

ficará a escoação da água do loteamento, e citou a Rua Dois Irmãos, onde devido ás fortes chuvas 

está dando bastante problema com o escoamento da água... 

Projeto de Lei nº 04/2023 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o 

Plano de Carreira dos Servidores e institui o respectivo Quadro de Cargos. 

Projeto de Lei nº 05/2023 – Cria o Conselho Municipal da promoção da igualdade racial de Ivoti 

– COMPIR. 

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 80/2022 – Autoriza a desapropriação de imóvel mediante concessão de índices 

construtivos e dá outras providências. Esse projeto continuará aguardando retorno do Executivo.  

Projeto de Lei nº 89/2022 – Autoriza a aprovação de projeto e dá outras providências. Este 

projeto ficará baixado aguardando a manifestação do conselho do plano diretor que tem reunião 

extraordinária agendada para o dia 08/03 para tratar do assunto. 

Emenda nº 03/2023 ao Projeto de Lei nº 91/2023. Essa emenda foi retirada da pauta a pedido do 

autor Ivanir. O Vereador Ivanir disse que vai retirar a emenda em função de uma conversa que 

teve com os proprietários da cervejaria, que lhe informaram que num primeiro momento irão 

produzir cerca de dois mil litros de cerveja por mês, que também será comercializada no bar que 

pertence à família e nos comércios da região. Então o intuito não é de promover grandes eventos e 

além disso, a emenda iria gerar alguns custos  
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adicionais que no momento não comporta, não sendo necessária essa questão da via pública, e por 

isso está retirando a emenda. 

Projeto de Lei nº 91/2022 – Concede autorização para instalação de micro cervejaria em imóvel 

de uso comercial. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI comentou sobre a questão da segurança e disse que 

ultimamente estão assaltando muitas residências no Município, acredita que a brigada está fazendo 

todo o possível e disse que na última sexta feira limparam uma casa no Bairro Jardim Buhler na 

Rua Carlos Barboza. Volnei disse que as pessoas querem a prefeitura instale câmeras, parece que 

entraram em contato com o prefeito, mas a câmera tem custo. VOLNEI solicitou que fosse 

encaminhado ofício ao Executivo e para o Consepro que faz a instalação das câmeras, para ver a 

possibilidade, o local é perto do posto de combustíveis que fica em frente a empresa BRF. Marli 

disse que será encaminhado ao prefeito e sugerindo mais investimento em câmeras de 

monitoramento. VOLNEI também solicitou o envio de ofício para a Secretaria de Obras para que 

seja providenciada a limpeza da área verde localizada na esquina da Rua Carlos Barboza com a 

Rua Santa Maria, em frente a casa que foi assaltada (o Vereador disse que já havia solicitado a 

limpeza há mais de ano e não foi feita). Satoshi pediu um aparte e disse que o Consepro necessita 

da contribuição da comunidade, porque além da instalação da câmera precisa um cabo de internet, 

que custa em torno de 300 reais ao mês para manter a câmera instalada e que manda as imagens 

para o servidor. Satoshi disse que teve uma campanha para arrecadação para ajudar a custear esse 

sistema. Satoshi disse que talvez seria o momento para retomar essa campanha para ajudar a 

custear o equipamento... Marli lembrou que a campanha era a doação de valor através da conta de 

água, e parece que ainda está em vigor, seria o caso de divulgar para que as pessoas pudessem 

aderir... Marli falou que tem vacinas a disposição (dupla) para pessoas acima de 70 anos, e 

também apresentou os dados do coronavírus, dia 27 de fevereiro tinha 04 casos positivos e 60 

pessoas em isolamento, dia 02/03, 09 testes positivos, 14 altas e 61 pessoas em isolamento, 06/03 

teve 03 testes positivos e 67 pessoas em isolamento. A Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando a todos para a próxima no dia 13/03 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. 

 

MARLI HEINLE GEHM                                                      IVANIR GILMAR MEES  

Presidente do Legislativo                                                                        Secretário 

   


