ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.841 14ª LEGISLATURA – 1º
PERÍODO LEGISLATIVO – 11 DE JANEIRO DE 2021
Aos onze dias do mês de janeiro 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,
FABIANI 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 1841 e colocou para apreciação a Ata de nº 1840 do dia
04/01/2021, a qual foi apreciada e aprovada por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA – Ofício Gab. nº 15/2021 que encaminha para apreciação Projeto de
Lei nº 03/2021.
PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita: Ofício ao Executivo parabenizando e
desejando um ótimo trabalho aos dois novos secretários municipais: - MARCELO AUGUSTO
FROHLICH – Secretário de Administração e EDUARDO ISMAEL BAYS – Secretário de Obras
Públicas e Serviços Urbanos. Ofício ao Hospital São José Ivoti, parabenizando pelo aniversário
de 85 anos de dedicação e zelo pelas vidas humanas, realizando um ótimo trabalho junto ao
Município, assim como aos municípios próximos, celebrado no dia 06/01/2021. Ofício ao
Executivo solicitando com “urgência” melhorias na iluminação pública da Avenida Perimetral,
de preferência colocar lâmpadas de led, pois acontecem muitos assaltos no Bairro Cidade Nova e
a fuga dos meliantes é por ali. Ofício de agradecimento ao Senhor Rodrigo Sasso, agrônomo da
Emater, que está se despedindo do Município, em reconhecimento ao excelente trabalho
realizado junto aos agricultores por vários anos e pelo ótimo relacionamento com toda a
comunidade. FABIANI HEYLMANN solicita: Ofício ao Executivo para que verifique junto ao
Departamento de Trânsito a questão da circulação de caminhões na contra mão na Rua José Fuhr,
onde existe a placa proibindo a subida, mas os mesmos não estão respeitando, e os moradores
estão solicitando providências com relação ao assunto, pois havia um canteiro no local, o qual foi
retirado, e sugeriu que fosse feito algo para coibir a circulação desses veículos pelo local.
ALEXANDRE DOS SANTOS solicitou: Executivo estude a possibilidade de fazer uma área de
lazer com brinquedos no Bairro Palmares; Possibilidade de fazer recapeamento asfáltico em toda
a extensão da Regis Bittencourt. Ofício ao Executivo para que entre em contato com a equipe
técnica da RGE para que a mesma providencie a troca de um poste de luz localizado na Rua
Gaelzer Neto, 561 onde os fios estão segurando o poste.
GRANDE EXPEDIENTE: VOLNEI comentou sobre a situação de um morador da Rua da
República, 81 que informou que no mês de setembro ou outubro foi aberta a sua calçada, a qual
foi feita com bloqueto de concreto e o operador retirou os bloquetos e jogou no terreno baldio ao
lado, sendo que agora precisa comprar bloquetos novos. O Vereador questionou a Autarquia da
Água para saber quem vai pagar essa conta, e disse que o certo seria fazer esse operador retirar
pedra por pedra do terreno onde jogou as mesmas. Volnei disse que o morador se trata do câncer
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em Porto Alegre e não tem como correr atrás. Solicitou o envio de ofício ao Executivo para que
informe tudo sobre essa empresa Vargas, para que informe como é feito o pagamento da
empresa, se por buraco aberto, por dia ou por hora, por semana, por mês, pois a empresa é de
Novo Hamburgo, e não estão nem aí se é custo para o Município ou não. IVANIR disse que a
pedido de munícipes fosse reavaliada a questão da abertura da Casa Legislativa ao público e
pediu que a Presidente avaliasse se é viável. O Vereador também comentou sobre a votação de
dois projetos de contratação emergencial de professores e acompanhantes, e solicitou que o
Executivo através da Secretaria de Educação encaminhasse um relatório dos professores que
estão em desvio de função, ou seja, não estão em sala de aula, assim como encaminhar a relação
dos professores em sala de aula, justificou seu pedido dizendo que volta e meia vê no jornal o
Raul Petry criticando e dizendo que tem muitos professores e que a pasta que mais servidores e
teria que ser esclarecido para realmente ver se há muitos desvios ou não, para deixar isso claro ao
contribuinte e cidadão de Ivoti. EDIO falou que a solicitação do Ivanir é boa e sugeriu referente
os contratos emergenciais, o Executivo encaminhasse a cada trimestre a lotação dos servidores
que serão substituídos, não o caso de aposentadorias, mas a contratação de professores, e disse
que acha interessante a municipalidade prestar contas para ficar transparente. Marli sugeriu que
toda vez que tiver alteração no Quadro de servidores, que o Executivo informe onde essas
pessoas estão lotadas.
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Emenda Aditiva nº 01/2021 ao Projeto de Lei nº85/2020. A emenda foi aceita por todos os
Vereadores.
Projeto de Lei nº 03/2021 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do
Município, à Associação para desenvolvimento turístico de Ivoti – ADETUR/IVOTI.
2ªPAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 01/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a
área da educação. Satoshi disse que essa contratação acontece todos os anos...
Projeto de Lei nº 02/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a
área da educação. Satoshi comentou da importância da fala dos Vereadores Edio e Ivanir, mas
esclareceu que na justificativa do projeto consta aonde os professores serão lotados e também
consta sobre a substituição... A Presidente disse que apesar de não existir mais dúvidas com
relação aos projetos, os mesmos não serão colocados em votação, pois está faltando o impacto
financeiro, o qual já foi solicitado pela assessora jurídica, portando aguarda-se os documentos e
na próxima semana os projetos poderão ser votados.
Satoshi disse que é importante a aprovação dos projetos, pois o processo seletivo é demorado e
pode chegar a duas ou três semanas...
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 85/2020 – Aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2021.
Tanto a emenda, quanto o projeto entrarão na pauta de votação na próxima semana.
A Presidente comentou sobre o Projeto de cessão de uso, dizendo que a Adetur solicitou o espaço
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para fazer uma estufa para produzir flores para venda...
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: SATOSHI comentou sobre a questão da situação das atividades
nas praças durante a noite, inclusive teve um debate na rede social sobre isso, e a vizinhança
reclama, e as opiniões ficaram divididas, porque os jovens precisam de entretenimento, mas está
atraindo o consumo de drogas e bebidas alcoólicas por menores de idade, que induz ao vício.
Satoshi falou que existe uma preocupação e precisa ser tomada alguma medida tanto pela
comunidade, Vereadores, fiscais, polícia... Satoshi disse que ficou de entrar em contato com o
comando regional do vale dos sinos, dizendo que o comandante Daniel é seu conhecido, e ficou
de solicitar uma fiscalização maior, porque não tem efetivo suficiente para fazê-lo durante o final
de semana... Satoshi disse que talvez tenha pessoas que são contrárias a essa fiscalização por
estragar a diversão da gurizada... Mas, acha que deve ser feito para inibir o vício e dos menores
de idade... Satoshi solicitou que fosse encaminhado um ofício com o aval de todos os Vereadores
para que o comando regional desse uma atenção para o Município a fim de inibir a propagação
das festas, do barulho e da poluição com a sujeira que fazem... Satoshi disse que muitos vem de
outros Municípios para cá para se aproveitar da estrutura da cidade, e nesse sentido solicitou o
ofício e pediu o apoio dos demais Vereadores. Marli pediu a palavra e sugeriu que o Vereador
Satoshi esperasse até a próxima semana para enviar o ofício, dizendo que entrou em contato com
a Brigada Militar, a fim de não passar por cima deles e aguardar para ver, e se não resolver, daí
sim encaminhar o ofício... Satoshi disse que a questão não é passar por cima, mas que gostaria
que a ordem viesse de cima... Volnei se manifestou sobre o assunto, assim como o Vereador
Ivanir também comentou e sugeriu que fosse colocado junto à Praça um contêiner para o lixo,
uma vez que verificou que junto a Casa Mortuária tem dois e um poderia ser deslocado para a
praça, já que as lixeiras são pequenas e não comportam tanto lixo, e assim ajudaria a manter a
praça limpa... O Vereador Alexandre sugeriu aos demais Vereadores para que no dia 18/01
fossem realizadas duas sessões, a fim de compensar a sessão do dia 25/01, já que no dia 25 não
terá nenhum projeto em pauta, e a Câmara entra em recesso e retorna dia 01/03. Marli esclareceu
que precisam ser realizadas quatro sessões no mês e o Vereador sugeriu fazer duas sessões na
penúltima sessão. Todos os Vereadores concordaram. CLEITON falou sobre coisas boas que
aconteceram no início do ano, e citou a questão das antenas de wifi gratuito, e disse que em
contato com o Marcos do Desporto, soube que estão sendo licitadas quatro antenas novas, sendo
uma para o Bairro Cidade Nova, Rua Peru, quadra 208, uma para a Colônia Japonesa junto ao
memorial, uma para o Bairro Jardim Buhler na Rua Santa Maria, quadra 191 e mais uma no
Bairro Bom Jardim na Rua Monteiro Lobato. Falou da venda dos lotes da área industrial, sendo
uma empresa de Estância Velha, mas o dono é morador da cidade e outra empresa de transportes.
Cleiton falou da área que de propriedade do senhor João Hansen, que está negociando a mesma...
Cleiton falou das áreas de lazer que vão ter melhorias, como a pista de bicicross onde vai ser
investido em torno de seis mil reais, conserto do portão da praça do Bairro São José e estarão
vindo mais três academias ao ar livre... Cleiton disse que o ano começou bem com muitas
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melhorias... A Presidente apresentou os dados da COVID-19, dizendo que tem 20 novos casos,
sendo 10 masculinos de 19 a 66 anos e femininos de 18 a 51 anos, e um senhor na uti. A
Presidente comentou sobre a questão levantada pelo Vereador Ivanir sobre a abertura da Câmara,
disse que estaria avaliando a sugestão, e disse que tem pessoas de risco na Casa e por isso precisa
ser avaliado... A Presidente solicitou que todos se manifestassem sobre as duas sessões sugeridas
para o dia 18/01 pelo Vereador Alexandre, todos concordaram. A Presidente encerrou a presente
sessão, e convocou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 11/01/2020. 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
PRESIDENTE

SATOSHI SCALDO SUZUKI
SECRETÁRIO
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