ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.859 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 28 DE JUNHO DE 2021
Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 declarando
aberta a Sessão Ordinária de nº 1859 e colocou para apreciação a Ata de nº 1858 do dia
21/06/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os presentes.
CORRESPONDÊNCIA: Oficio Circular nº 198/2021 do Gabinete da Presidência do Presidente
do Legislativo de Sapiranga, Sr. Leandro Batista da Costa e do Presidente do Legislativo da
Câmara de Vereadores de Campo Bom, convidando para uma reunião no dia 07/07/2021 às 14h
no Plenário da Câmara de Campo Bom com objetivo de discutir a formação de projeto para
construção do Hospital Regional Federal. Of. Gab. nº 192/2021 que encaminha relatório de
avaliação emitido pela comissão de avaliação de móveis e imóveis do município, relativo ao
projeto de lei nº 07/2021.
PROPOSIÇÃO: VOLNEI solicita:1 - Limpeza no complexo esportivo esportivo municipal,
pois o mato está tomando conta; 2 - Que o Executivo responda o protocolo de nº 2021/1981 do
dia 19/02/2021 que solicita seja feito o muro do Centro Esportivo Municipal para ter acesso a
casa dos fundos, na Rua Farroupilha, 700, Jardim Buhler.3 - Instalação de uma câmera de vídeo
monitoramento no portão do cemitério municipal, para inibir o vandalismo no local;4 - Troca de
lâmpada de iluminação pública na Rua Jacob Staudt, 30 no Bairro Concórdia; 5 - Troca de
lâmpada de iluminação pública na Rua Riacguelo, 791 no Bairro Jardim Panorâmico em frente
ao Posto de Saúde; 6 - Autarquia para retirar toda a tela ao redor do depósito em frente ao
cemitério municipal, a qual está toda caída e tem arame farpado nos postes, a fim de evitar
acidentes com crianças que brincam no local. BANCADA DOS REPUBLICANOS solicita: 1 Que o Executivo estude a possibilidade em asfaltar a Rua Riachuelo no Bairro Jardim
Panorâmico, devido ao estado de conservação do calçamento e em função do trânsito intenso de
veículos pelo local (Posto de saúde e Escola de Educação Infantil); 2 - Que o Executivo estude a
possibilidade de fazer recapeamento asfáltico na Rua Regis Bittencourt (rua alternativa para
desafogar o trânsito da Presidente Lucena). IVANIR solicita: 1 - Que o Departamento de
Trânsito verifique a estrutura dos cocurutos instalados na Rua Vale das Palmeiras, pois segundo
relato de moradores, os mesmos ficaram muito largos e os motoristas estão desviando pela lateral
da rua, o que pode provocar acidentes com pedestres que porventura estejam passando pelo local.
MARLI solicita: 1 - Ofício para empresa RGE para que desloque uma equipe técnica até a
Picada 48 Alta para, Rua 48 Alta (perto da chácara do Pedro Gernhardt, código
cliente:_______________) verificar a situação de um poste de luz que se encontra no meio da
via, para que a empresa desloque o mesmo, antes que aconteça um acidente no local;
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2 – Recolhimento de entulhos na esquina da Rua Farroupilha com a Bom Jesus no Bairro Jardim
Buhler. MARLI também solicitou PEDIDO DE INFORMAÇÕES ao Executivo.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 43/2021 – Fica denominada de “Praça Bom Jardim”, a praça pública
localizada dentro do quarteirão formado pelas Ruas Arthur Strassburger, Marechal Rondon,
Guilherme Dietrich e Monteiro Lobato, no Bairro Bom Jardim, na cidade de Ivoti/RS.
2ª PAUTA DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 40/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa Restaurante e Lancheria
Canto do Russo, com base na Lei Municipal nº 3314/2020, que institui Programa de Recuperação
Econômica no Município de Ivoti.
Projeto de Lei nº 41/2021 – Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência
pública nº 02/2016, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a
reorganização da respectiva área.
Projeto de Lei nº 42/2021 – Altera a redação do anexo 1 da Lei Municipal nº 2923/2014, a fim
de corrigir erro material, e dá outras providências. A Presidente perguntou aos demais
Vereadores se concordam em colocar esse projeto em votação já que se trata de erro de digitação.
Todos concordaram. O Vereador Satoshi leu o parecer da assessoria jurídica.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 34/2021 – Altera a redação do artigo 69 da Lei Municipal nº 2372/2008, que
dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti.
Projeto de Lei nº 35/2021 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3069/2016, que estabelece
normas para a exploração de serviços de automóveis de aluguel – TÁXI – no Município de Ivoti
e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 36/2021 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do
Município, à Associação da Feira Colonial de Ivoti – AFECOI. Satoshi disse que o Presidente da
AFECOI está presente para esclarecer dúvidas referente ao art. 4º, e perguntou a Presidente e os
demais Vereadores se concordam para que ele possa usar a tribuna para fazer suas considerações.
A Presidente e os Vereadores concordaram. O senhor Giovani, Presidente da AFECOI distribui
para os Vereadores um relatório, e disse que a Associação foi fundada em 2014, sendo que os
associados fazem parte do Núcleo de Casas Enxaimel desde 2000, quando iniciou a exploração.
Disse que os fundadores da AFECOI são os mesmos que trabalharam no local. Falou que o
armazém localizado na Casa Zimmer, sempre está aberto, com chuva ou sol. Disse que o turista
quando chega no local pode desfrutar dos produtos dos produtores locais... Giovani disse que
hoje a cozinha não tem como ser utilizada para fazer produtos, não existe espaço interno... Disse
que é essencial ter um lugar higiênico que esteja dentro das normas sanitárias para poder fabricar
o produto e agregar ao turismo de Ivoti... Comentou sobre a estrutura para atender o turista, e
citou o pergolado, a estufa, ambiente com mesinhas com todo o protocolo de distanciamento...
Giovani disse que a Casa fechou somente quando o Município decretou que não podia abrir...
Falou que o armazém é administrado e cuidado pelos associados, e disse que o propósito para ter

2

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.859 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 28 DE JUNHO DE 2021
a cozinha no local é de abrir de quintas em diante... Marli disse que concordava do Município
assumir a questão do PPCI... Ivanir disse que acha extremamente necessário criar uma rotina,
abrir todos os finais de semana, disse que tem amigos que vem de fora e sentem falta de locais
abertos... Satoshi agradeceu o trabalho que a AFECOI desenvolve. Marli também agradeceu por
todo o desempenho. Volnei também agradeceu a presença do presidente da AFECOI para
esclarecer todas as dúvidas.
Projeto de Lei nº 37/2021 – Autoriza a aquisição de imóvel pela Autarquia Água de Ivoti e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 38/2021 – Obriga as empresas e as concessionárias que fornecem energia
elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço por meio de rede aérea, a
retirar de postes a fiação excedente e sem uso que tenham instalado e dá outras providências. O
Vereador Satoshi sugeriu uma emenda retificativa ao art. 2º do projeto.
Projeto de Lei nº 39/2021 – Institui o dia municipal do Doador Voluntário de Sangue, a ser
comemorado, anualmente no dia 02 de setembro, data denominada como o “Dia do LÉO” e
designa a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue. Referente ao projeto o Vereador
Satoshi também sugeriu uma emenda ao art. 2º, trocando a palavra poderá por será...
PAUTA – 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. O Vereador Ivanir solicitou 5
minutos de pausa antes da votação para conversar com sua bancada. A Presidente autorizou e
suspendeu a sessão por cinco minutos. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi
aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 30/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a
área da saúde. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os
Vereadores.
Projeto de Lei nº 42/2021 – Altera a redação do anexo 1 da Lei Municipal nº 2923/2014, a fim
de corrigir erro material, e dá outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o
projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON solicitou que a secretaria de obras verifique o arroio
que passa perto do Campo de Futebol do Medtler, onde parece que tem um cano quebrado e
sugeriu que fosse feita uma galeria no local a fim de impedir que o mesmo transborde. O
Vereador também perguntou se os demais Vereadores concordam em fazer uma Moção Honrosa
para a Patrulha Escolar da Brigada Militar que ajudam a cuidar em torno de 4.800 crianças (das
Escolas Municipais) onde patrulham as escolas e ajudam na segurança dos alunos para as
travessias nas faixas de pedestres... VOLNEI solicitou o fechamento do buraco que fica nas
proximidades do Bar do Gordo ( o pedido já foi feito mas até o momento não foi atendido). O
Vereador também comentou sobre o estado de conservação do campo municipal e também
comentou sobre o protocolo de um morador que ainda não foi atendido desde de fevereiro deste
ano... MARLI comentou sobre a vacinação na último sábado dizendo que 650 pessoas se
vacinaram e atualizou os dados do coronavírus, com 14 novos casos, 07 altas e 11 aguardando
resultado de testes e uma pessoa na Uti. Marli comunicou que a próxima vacinação será para
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pessoas com 44 anos de idade. Lembrou novamente dos cuidados necessários como
distanciamento, higienização das mãos e uso de máscara. Marli também avisou a todos os
Vereadores para lembrarem da reunião com o Diretor da Autarquia, Adriano, na próxima
segunda feira às 17h. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e
convocou a todos para a novos casospróxima Sessão no dia 28/06/2021. 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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