ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.846 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 15 DE MARÇO DE 2021
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 18 horas e 30 minutos, reuniuse, 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 1846 e de imediato colocu para apreciação a ata de nº 1845 do dia 08/03/2021, a qual
teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA – E-mail de Letícia, encaminhado via site da Câmara reclamando que a
Prefeitura não toma providências com relação ao assédio sofrido enquanto caminha pelas ruas, e
disse que pela terceira vez um gari encima do caminhão de lixo, fica lhe provocando e querendo
lhe chamar a atenção, olhando de cima a baixo e provocando e pediu que a Prefeitura faça algo a
respeito, para que todos os moradores sejam respeitados. CLEITON pediu a palavra e sugeriu a
Presidente que fosse encaminhada cópia do e-mail ao secretário de obras para que o mesmo faça
uma reunião com o pessoal que recolhe o lixo. A Presidente sugeriu que fosse encaminhado o
Prefeito e ele encaminha para secretaria responsável. Of. Gab. Nº 86/2021 que encaminha para
apreciação o Projeto de Lei nº 13/2021. Ofício do Comitê Estadual de Educação Física do Rio
Grande do Sul, vem por meio de seu presidente, Alessandro Azambuja Gamboa sugerir um
projeto de lei que verse sobre o conhecimento da prática de exercício físico em ambientes abertos
ou fechados, como essenciais para a manutenção da saúde e melhora da qualidade de vida da
população. O Vereador CLEITON pediu a palavra e disse que tem Municípios onde Veredores
entraram com o projeto para ajudar a questão da educação física, indiretamente, as academias,
que não deixam de ser profissionais da saúde, tendo em vista que muitas pessoas, da terceira
idade precisam e algumas tem prescrição médica, porém disse, que se o pl fosse apresentado
seria inconstitucional por causa da Lei Estadual e Decretos do Governador, e por isso pediu uma
Moção de Apoio em nome de todos os Vereadores ao projeto que está tramitando na Assembleia
Legislativa, de autoria do deputado Issur, e deixou aberto aos Vereadores que quisessem apoiar a
moção. A Moção foi lida e aprovada por todos os Veredores.
PROPOSIÇÕES: CLEITON e MARLI solicitaram envio de ofício ao Poder Executivo para que
avalie a possibilidade de inicir o tratamento precoce contra a COVID-19 a fim de prevenir o
agravamento da doença, uma vez que os casos estão aumentando consideravelmente. VOLNEI
solicita que a Autarquia da Água forneça cópia do contrato nº 10/2019 da empresa DD Vargas.
Solicita também que o Executivo informe a modalidade de contratação da equipe que pinta os
cordões e informe se existe alguma fiscalização por parte do município referente ao serviço
prestado, pois deixaram alguns trechos de fora da pintura, por ter restos de material de
construção, etc. MARLI solicita envio de ofício para a Liga Feminina de Combate ao Câncer e
também ao Conselho Deliberativo da Liga, parabenizando as novas diretorias da gestão de
05/03/2021 a 05/03/2023, desejando a todas as integrantes uma ótima gestão, agradecendo a
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todas as voluntárias que se dispõe desde 11/05/1998, data em que foi fundada a Liga de Combate
ao Câncer, e de lá até hoje trabalham incansavelmente no combate ao câncer, oferecendo
gratuitamente assistência aos pacientes com câncer, assim como conscientizar a população
quanto a sua prevenção e combate às doenças de câncer. VOLNEI solicitou o encaminhamento
de Pedido de Informação ao Executivo: Que o Departamento de Planejamento Urbano informe
quantos imóveis foram aprovados com base na Lei Municipal 3.277 e quantos foram reprovados,
e daqueles que foram reprovados, quais foram os principais motivos.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 13/2021- Cria o Conselho Municipal de acompanhamento e de controle social do
Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da
educação – FUNDEB de que trata a Lei Federl nº 14.113 de 25 de deembro de 2020, e dá outras
providencias. A Presidente falou que o Executivo está solicitando urgência na aprovação desse
projeto devido aos prazos e perguntou a todos se concordavam em colocar o mesmo na Pauta de
Votação na próxima Sessão.
Emenda nº 04/2021 ao Projeto de Lei nº 05/2021. Todos os Vereadores aceitaram a emenda.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 6/2021 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel de propriedade
de Jauri Chartanovitch e dá outras providências. O Vereador Ivanir disse que na justificativa não está
claro qual a finalidade do prédio e pediu que o Executivo informe qual a finalidade do prédio.
Também disse que a matrícula anexada ao projeto, não consta a averbação do prédio, só consta o
terreno, e quer saber se isso já foi regularizado. Também comentou sobre o valor venal avaliado em
135 mil e está avaliado em 379 mil e o galpão 308 mil, ficando um total de 687 mil, e pediu que o
executivo informe se tem mais alguma avaliação, ou se não é necessário. Disse que em frente a este
prédio tem um terreno a venda com 405 metros quadrados por 200 mil numa imobiliária locl.
CLEITON pediu a palavra e disse que a Secretaria do Desenvolvimento fará um projeto no local, e
sobre a averbação está tudo certo faltando apenas o PPCI.
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.
Projeto de Lei nº 8/2021 – Suspende temporariamente a aplicabilidade do artigo 15, da Lei
Municipal nº 1912/2003, que regulamenta o serviço de transporte de escolares no Município de Ivoti.
Projeto de Lei nº 10/2021 – Concede o Título de Cidadão Honorário a Claudio Möbus.
Projeto de Lei nº 11/2021 – Concede o Título de Cidadão Honorário a Belmiro Meine.
PAUTA – VOTAÇÃO:
Emenda nº 02/2021 ao PL 05/2021. A emenda foi aprovada por todos os Vereadores.
ºProjeto de Lei nº 05/2021 – Estabelece normas para o comércio ambulante e a prestação de
serviços ambulantes nas vias e nos logradouros públicos do Município de Ivoti. Em virtude da
apresentação da emenda de nº 04/2021 o projeto entrará na pauta de votação da próxima Sessão.
Emenda nº 03/2021 ao PL 08/2021. A emenda foi aprovada por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 9/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a área da
educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade.
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A Presidente flou que o comandante do Corpo de Bombeiros de Ivoti entrou em contato, tenente
Duarte Boeira, que deu retorno referente ao ofício que foi encaminhado do Vereador Ivanir, e disse
que o prazo que a corporação tem para fazer as vistorias, é de trinta dias, mas estão conseguindo
fazer em dez dias e ele não conseguiu entender o que houve, e pediu para especificar o caso, com o
número do PPCI para verificação e se colocou a disposição de todos os Vereadores para
esclarecimentos. MARLI apresentou os dados atualizados do coronavírus, e disse que para sua
felicidade os casos diminuíram, sendo trinta e quatro novos casos, sendo dezessete femininos e
dezessete masculinos, a maioria são jovens, com três internados na uti . E mais uma vez fez o apelo
para todos os cuidados necessários. E disse que aqueles que assistem a Sessão de casa, podem ver
que é feito o distanciamento e também não está aberto ao público em função da pandemia.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não teve.
Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a
próxima Sessão no dia 22/03/2021. 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
Presidente do Legislativo

SATOSHI SCALDO SUZUKI
Secretário
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