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Aos treze 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 1931, 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 a ata de nº 1930 do dia 06/03/2023, a qual teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIA: Não teve 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: VOLNEI solicita: 1 – Ofício ao Executivo solicitando que informe se tem 

alguma previsão para terminar a pavimentação dos 50 metros que ficaram faltando na Rua 

Santa Clara no Loteamento Dilly; MARLI solicita: 1 – Ofício ao Executivo solicitando a 

troca da bandeira de Ivoti na rotatória em frente a Empresa Frohlich SA, a qual está rasgada e 

causa uma má impressão para quem entra na cidade. 2 – Colocar areia onde estão os 

brinquedos da Praça ao lado da Prefeitura e também fazer uma limpeza no local. 3 – Ofício 

solicitando ao Executivo que antes de encaminhar os projetos que fazem referência ao Plano 

Diretor, Parcelamento de Solo, Código Tributário, os mesmos sejam debatidos nos conselhos 

e com os setores internos da Prefeitura, e só então encaminhar ao Legislativo. 4 – Ofício para 

Autarquia da Água, para verificar o vazamento na Rua Henrique Dias, 1222 no Jardim 

Panorâmico, que já foi solicitado algumas vezes e consertado e o mesmo voltou a vazar. 5 – 

Ofício ao Executivo para que coloque banheiros químicos em todas as praças públicas onde 

não tem banheiro. 

PAUTA DO DIA: 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. 

Ivanir disse que a negativa estadual está vencida desde fevereiro de 2023 e também não está 

anexo o balanço de 2022, exigido pela Lei Municipal 2.514/2010 no art. 4º. Pediu que a certidão 

fosse renovada e que encaminhe o balanço para que a documentação esteja completa para a pauta 

de votação. Marli disse que deveria ser visto antes de encaminhar o projeto ao legislativo... 

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. Referente esse projeto o Vereador Volnei disse que o Vereador Satoshi fez uma  
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publicação do mesmo no grupo Ivoti Fiscalize na face e teve comentário do fiscal da prefeitura 

que disse que isso não compete ao Município e perguntou ao Satoshi o que pensa sobre isso. 

Satoshi disse que ele tem uma certa razão, e disse que na verdade é uma adequação da legislação 

municipal, pois é de 03 hectares... Ivanir disse que entendeu que essa alteração está sendo feita 

para estar de acordo (art. 54ª) com a legislação do Incra... 

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

pública. 

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

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

construtivos e dá outras providências. Com relação a este projeto, uma vez que os lotes não têm as 

matrículas individualizadas, a Câmara sugere que o Executivo retire o mesmo. Até que seja 

regularizada a questão.  

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

recebida a ata da reunião do conselho, mas querem fazer mais uma reunião para discutir e analisar. 

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. Aguardando mais uma reunião do conselho. 

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. As comissões 

apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

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

– COMPIR. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI pediu que o Executivo informe como está a situação do 

controle contra o mosquito da dengue, pois ficou sabendo que no Bairro Morada do Sol está cheio 

de casos de dengue no Município, pois ficou sabendo que no Bairro Morada do Sol está cheio de 

casos, e parece que o rapaz responsável não quer dirigir o veículo por causa da franquia do seguro 

que é mais de 5 mil reais... IVANIR fez um agradecimento especial para a equipe do hospital São 

José pelo bom atendimento e pela agilidade, pela dedicação que tiveram com sua pessoa, pois na 

última segunda feira teve um mal súbito, e graças a competência da equipe está ainda aqui... Ivanir 

disse que deu entrada no hospital pelas 21h e seus batimentos cardíacos estavam acima de 220 e a 

médica que o atendeu estava bem preparada, falou da obrigação de elogiar o serviço quando o 

mesmo é bem executado e exigir quando necessário. Ivanir disse que sabe que o pessoal do 

hospital realiza um trabalho além do que conseguem, por sua boa vontade, pois os recursos são 

escassos na área da saúde e fazem literalmente das tripas o coração para tentar resolver os 

problemas... se referiu a médica, Dra. Lívia que o atendeu que tem experiência de 10 anos como 

socorrista do samu e solicitou que fosse colocado mais um médico no plantão na parte da noite 

para não interromper o atendimento enquanto estão atendendo emergência. Ivanir sugeriu que a  
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questão dos recursos destinados ao hospital São José seja discutida entre os municípios que são 

atendidos no local.  CLEITON solicitou que fosse enviado um ofício em nome da bancada do PP 

para o Senador Heinze, agradecendo pela medida complementar a projeto aprovado pelo senado 

as instituições de saúde pública irão ser beneficiadas, e Ivoti estará recebendo 2 milhões, além de 

203.232,43 do Ministério da saúde, publicado em 08/02 pela Portaria 96/2023. MARLI atualizou 

os dados do coronavírus com 65 pessoas em isolamento e 09 altas. A Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando a todos para a próxima no dia 20/03 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 

   


