ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.849 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 12 DE ABRIL DE 2021
Aos doze dias do mês de abril 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, FABIABI
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 1849 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1848 do dia 05/04/2021, a
qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA: Ofício Gabinete nº 108/2021 que solicita a retirada do Projeto de Lei nº
6/2021. Ofício Gab. nº 95/2021 que encaminha para apreciação o projeto de lei nº 17/2021. Ofício
Gab. nº 110/2021 em resposta ao ofício nº 68/2021, informa que a empresa couro.com indústria e
comércio de vestuário Ltda nos últimos três anos gerou retorno de ICMS conforme relatório em
anexo.
PROPOSIÇÕES: MARLI solicita: 1 - Envio de oficio para a Sra. Lourdes Kunz Back em
virtude de sua aposentadoria, agradecendo a mesma pelos anos dedicados como Diretora da
Escola de Educação básica Prof. Mathias Schutz e também pelos anos em que foi diretora da
Escola 19 de Outubro, desejando muito sucesso nesse novo ciclo que se inicia. 2 - Envio de
Ofício para a RGE, a pedido de uma moradora solicitando a retirada de dois coqueiros que estão
na calçada, os quais devido a altura estão alcançando os fios da rede de luz, código nº
3095289554. 3 - Envio de ofício ao Executivo solicitando que informe se existe alguma garantia
referente a obra das calçadas, principalmente no centro, onde tem vários pontos estragados e os
pisos táteis de alerta e direcional para deficientes físicos estão bem danificados. A Vereadora
solicita que o Executivo avalie a situação e encontre uma solução viável para a solução do
problema, pois recebeu muitas reclamações referentes ao assunto. 4 - Ofício ao Sr. Tenente Erlon
Cesar de Paulo que foi comandante da Brigada Militar de Ivoti por quase dez anos (completaria
agora em julho), agradecendo pela dedicação e empenho em prol da segurança da comunidade de
Ivoti e desejando um ótimo trabalho na cidade de Passo Fundo. 5 - Ofício ao Sr. Tenente Sandro
Marcelo da Silveira Prado, que assumirá o comando da Brigada Militar de Ivoti, em substituição
ao tenente Erlon, desejando-lhe as boas vindas ao Município de Ivoti. VOLNEI solicita: 1 Troca de lâmpada de iluminação pública na Rua do Moinho, 112 em diante; 2 - Fechamento de
um buraco na calçada na Esquina da Avenida Presidente Lucena com a Riachuello, Bom Jardim (
Em frente ao bar do gordo). FABIANI solicita: 1 - Envio de ofício ao tenente Erlon, comandante
da Brigada Militar, agradecendo pelo exímio serviço prestado a todos os munícipes; 2 - Envio de
ofício de boas vindas ao novo comandante da brigada militar, tenente Sandro Marcelo da Silveira
Prado. Marli perguntou aos demais colegas se concordam em mandar no nome de todos os
Vereadores correspondência ao Tenente Erlon, agradecendo pelo bom trabalho prestado ao
Município por quase dez anos e também um ofício ao novo tenente Prado desejando-lhe as boas
vindas e um bom trabalho, todos concordaram. A Presidente comentou que nessa manhã recebeu
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a visita dos dois na Câmara de Vereadores, e o novo comandante se colocou à disposição de
todos os Vereadores.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Emenda Retificativa nº 06/2021 ao Projeto de Lei n º14/2021 a qual altera o disposto no art. 1,
para que o mesmo passe a ter a seguinte redação: “Art. 1º Considerando a função social e a
expressão econômica, fica autorizada a concessão de incentivos fiscais à empresa Couro.com
Indústria e Comércio Ltda, que está instalada no Município, observada a Lei Municipal nº
2514/2010, de 24 de fevereiro de 2010, e suas alterações, e Lei 3.314/2020, de 30 de junhode 2020,
nos seguintes termos: I - ... II - ... III - ... IV - ...”.
Projeto de Lei nº20/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a área
de obras públicas e serviços urbanos.
Projeto de Lei nº 21/2021 – Altera a Lei Municipal nº 2695/2012, que torna obrigatória a inserção
da tiragem e os valores gastos e outros dados, nas publicações feitas pelos poderes executivo e
legislativo.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 17/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área
da educação. A presidente lembrou a todos que conforme acordado na última sessão, esse projeto irá
a votação na pauta de votação a seguir.
Projeto de Lei nº 18/2021 – Altera a redação da Lei Municipal 2200/2005, que reorganiza a
estrutura administrativa do Município de Ivoti.
Projeto de Lei nº 19/2021 – Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência pública
nº 37/2013, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a reorganização da
respectiva área.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 14/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa couro.com indústria e
comércio Ltda. O Vereador Ivanir disse que como relator do projeto, tem umas questões
importantes a serem vistas, como a isenção de taxas de vistorias previstas em lei pelo prazo de
cinco anos, a isenção do pagamento de IPTU pelo prazo de cinco anos e também comentou sobre
o art. 4º da Lei Municipal que trata dos incentivos, consta que a empresa deveria ter uma
estimativa de faturamento mensal (projeção) pelos próximos dois anos, que é algo que não veio
junto com o projeto. Então o Vereador Ivanir solicitou ao executivo para que encaminhe a
estimativa de faturamento mensal com projeção para os dois próximos anos.
Projeto de Lei nº 15/2021 – Cria Programa Municipal de incentivo ao desenvolvimento da
cadeia produtiva da avicultura familiar e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 16/2021 – Cria o Programa Municipal de incentivo ao desenvolvimento da
cadeia da fruticultura e dá outras providencias.
PAUTA DE VOTAÇÃO:
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. Aguardando a avaliação do Executivo que
ainda não veio.
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Projeto de Lei nº 17/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área
da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: IVANIR disse que queria fazer um complemento em relação ao
projeto de incentivo e comentou que havia solicitado referente a questão da isenção do IPTU, do
valor da taxa de alvará de localização e a taxa ambiental. EDIO solicitou que na Rua Olavo Bilac,
quatro moradores antes da curva relataram que tem dificuldade para acessar suas residências em
virtude da alta velocidade dos veículos pelo local, inclusive já teve acidente com menino atropelado
antes da Olavo Bilac, e pediu que o Executivo fizesse um estudo para diminuir essa velocidade, para
que os moradores tenham mais tranquilidade. Edio também comentou sobre uma obra que o
Município fez em frente a empresa Fort Braian, onde atravessou a canalização de esgoto no sentido a
Lindolfo Collor, e o esgoto está correndo a céu aberto e os moradores estão reclamando do mau
cheiro e pediu que sejam tomadas providências por parte do executivo com relação ao assunto.
VOLNEI disse que tem dois empenhos da secretaria da saúde, sendo um de nº 1805/2021 com data
de 11 de março referente compra de medicamentos utilizados na intubação para o Hospital, onde foi
pago 195,00 a unidade e continuou dizendo que o empenho nº 1947/2021 com data do dia 24 de
março (12 dias depois), o mesmo medicamento foi pago o valor de 21,50 a unidade, uma diferença
de 807%. E solicitou o envio de ofício para o jurídico da Prefeitura para que informe se essa empresa
já foi denunciada pelo Município dessa primeira compra, pois isso é crime contra a saúde pública.
Volnei disse que sabe que o Ministério Público já pediu informações referente ao assunto... Volnei
disse que sabe que o medicamento foi comprado para não deixar pacientes sem medicação, mas a
diferença é absurda. MARLI atualizou os dados do covid e disse que ficou bastante feliz com os
números, mas ainda está um pouco alto, e disse que em conversa com o Prefeito e ficou sabendo que
tem somente três pacientes internados no Hospital São José, além de uma internação da UTI, 30
altas e 34 pessoas aguardando o resultado dos testes e 24 novos casos. Sendo masculinos de 8 a 70
anos e femininos de 14 a 60 anos. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente
Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 19/04/2021. 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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