ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.865 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 09 DE AGOSTO DE 2021
Aos nove dias do mês de agosto 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 1865 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1864 do
dia 02/08/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. Nº 237/2021 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei
nº 54/2021. Of. Gab nº 243/2021 em resposta ao ofício nº 225/2021 do Vereador Ivanir, informar
que a carga horária de trabalho do assessor de imprensa da Prefeitura de Ivoti é de 40h/semanais,
tendo em vista o caráter da função e suas atribuições, necessita de um horário flexível, de modo a
não exceder sua carga horária, pois cobre eventos públicos que ocorrem, inclusive aos sábados e
domingos, bem como extrapola o horário de trabalho do final do dia, dependendo da demanda,
tudo devidamente comprovado. CONVITE do Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Deputado Airton Lima, convidando
parra audiência pública para debater o mapa da violência contra a mulher e as ações do Estado
para o enfrentamento do problema, a ser realizada no dia 11/08 às 9h30min por videoconferência
e
pode
ser
acessada
através
do
link:
https://alergs.webex.com/alergs/j.php?MTID=m34ab2d15be00526ed86078b7b5c00e64. Ofício
nº 0441/2021/REGOVNH informando a celebração do contrato de repasse nº 911401/2021 que
tem por finalidade pavimentação viária no Município de Ivoti/RS no valor de R$ 238.856,00.
Convite do Departamento de Desporto para a realização da 1ª etapa do campeonato gaúcho de
bicicross nos dias 14 e 15 de agosto, com abertura oficial prevista para às 13h30min do dia 14.
Ofício nº 01/2021 da Associação Educacional Ciança Feliz agradecendo a Senhora Marli Heinle
Gehm pelo reconhecimento e pelas belas palavras referente ao projeto realizado pelas crianças do
nível 4 da escola. Moção de Apoio nº 08/2021 ao aumento do número de vagas no curso técnico
de segurança pública (CTSP/2021) dos policiais militares do estado gaúcho.
PROPOSIÇÃO: MARLI solicita:1 – Que o Executivo instale o chimarródromo em todas as
Praças Públicas do Município; 2 – Que o Executivo estude a possibilidade de adquirir toda a área
do Núcleo de Casas Enxaimel e transformar num Parque Municipal. 3 – Que o Executivo adquira
material ortopédico para colocar a disposição das pessoas que precisam, como: muletas, andador,
cadeira de rodas, cama hospitalar, etc. VOLNEI solicitou Pedido de Informação ao Executivo
referente Projeto de Lei nº 54/2021. Solicitou também Pedido de Indicação ao Executivo.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
TRIBUNA LIVRE: Rafaella Fagundes Pereira Lima se inscreveu para falar sobre a farmácia
solidária, projeto de sua autoria, enquanto Vereadora. Rafaella disse que estava muito feliz em
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retornar à Casa Legislativa e parabenizouos Vereadores que pediram que as portas fossem
abertas ao povo, pedido do Vereador Ivanir... Rafaella disse que veio trazer informações sobre o
Projeto de Lei que foi aprovado pelos Vereadores da Casa, da farmácia solidária, projeto de sua
autoria com ajuda da deputada Fran Somensi e disse que já se está colhendo bons frutos, através
de um relatório, em pouco mais de 80 dias de fatmárcia solidária, foram distribuídos 19.371
medicamentos equivalente a uma economia de 15.476,79 para a comunidade Ivotiense. Esses
dados foram retirados de relatório da dispensação de medicamentos da farmácia básica municipal
através da farmácia solidária. Rafaella disse que o secretário comentou que está tendo bastante
adesão, e o projeto precisa que as pessoas doem medicamentos que tem em casa, disse que
também recolhem os medicamentos vencidos para fazer a logística reversa, ou seja, o descarte
correto. Rafaella disse que Ivoti já virou referência na região, receberam a visita do pessoal do
Município de Esteio, que também querem abrir uma farmácia solidária e vieram conhecer o
projeto. Rafaella leu uma matéria sobre a farmácia solidária: Farmácia solidária de Ivoti vem
sendo uma referência na região. Na manhã da quarta feira do dia 16/06/2021, o Município
recebeu a visita da diretora de saúde Renata Borges e da coordenadora da farmácia municipal,
a farmacêutica Carla... No encontro a farmacêutica da farmácia municipal, Rafaella apresentou
o processo de implantaçãodo projeto da farmácia, estruturação e distribuição de medicamentos.
Conforme Renata, o Município de Esteio pretende implantar a farmácia solidária ainda neste
ano. Hoje estamos visitando Ivoti, para conhecer na prática como funciona o processo deste
projeto inovador que será implementado em nosso município. Rafaella disse que atualmente o
Estado conta com 12 farmácias solidárias, em Bento Gonçalves, Bom Princípio, Canguçu,
Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Ivoti, Lagoa Vermelha, Morro Redondo, Nova
Petrópolis, Rio Grande e Santo Antonio da Patrulha. Outros 12 municípios já tem a Lei
Municipal aprovada, mas estão trabalhando para colocar em funcionamento o projeto da farmácia
solidária (Áurea, Canoas, Charqueadas, Estrela, Guaíba, Jacutinga, Porto Alegre, Santana do
Livramento, Mariano Morro, Encruzilhada do Sul, Portão e Barra do Rio Azul). Sendo que Barra
do Rio Azul, inaugurou na última sexta feira, 06/08... Além de outros 30 municípios em fase de
aprovação de projeto de lei. Rafaella falou da importância desse projeto, que está sendo muito
benéfico para os munícipes de Ivoti. Rafaella lembrou que o pessoal de Presidente Lucena
também virá visitar a farmácia solidária de Ivoti e Novo Hamburgo... Rafaella se colocou a
disposição e disse que a população está aderindo tanto que quase não vence para lançar os
medicamentos... Rafaella disse que tem que ser receita do sus, com cartão do sus e comprovante
de residência no Município ou receita particular e convênio, desde que tenha renda percapta de
1,5 salário mínimo... Os Vereadores parabenizaram pelo trabalho. Ivanir disse que participou da
inauguração do projeto e achou bastante útil porque colabora com os munícipes de baixa renda,
tanto na aquisição de medicamentos de forma gratuita e o descarte também é feito de forma
correta.
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Emenda nº 11/2021 ao Projeto de Lei nº 46/2021. O Vereador Satoshi fez um breve comentário
sobre a emenda. Marli, propositora do projeto também fez seus comentários sobre o que
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permanece como apresentação de documentos... Falou também que caso seja comprovado que o
conteúdo não corresponde com a verdade, sujeitar-se-á o declarante às sanções ... Marli falou
sobre a apresentação de documento falso, que irão responder judicialmente, e disse que
documento falso nunca deve ser apresentado em qualquer situação, tanto atestado médico ou
comprovante de residência... Marli disse que as vezes as pessoas até conseguem reverter o caso
com bons advogados, mas fica na consciência de cada pessoa A emenda foi aceita por todos os
Vereadores.
Projeto de Lei nº 54/2021 – Autoriza o Município de Ivoti a colaborar com a Associação para o
desenvolvimento turístico de Ivoti Adetur/Ivoti na consecução o projeto Ivoti 100.
Projeto de Lei nº 55/2021 – Dispõe sobre a transparência pública no setor de encaminhamentos
e dá outras providências.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 53/2021 – Cria o Programa de Captação de Recursos de Águas Pluviais
através do Sistema de Cisternas no Município de Ivoti. O Vereador Ivanir se referiu ao art. 3º no
Parágrafo 5º fala que o atendimento a esta Lei é condição obrigatória para a obtenção de Alvará
de Construção e do Habite-se, e se referiu àqueles imóveis que estão prontos mas ainda não
solicitaram o Habite-se, isso vai ser um empecilho e disse que trocou uma ideia com o Vereador
Edio para retirar esse item, porque se já está construído não tem como contemplar uma cisterna e
sugeriu uma emenda ao projeto ou então retirar... O Vereador perguntou porque precisa ter
cisterna acima de 150m²? E disse que futuramente todo mundo vai ter que ter... Satoshi disse que
em conversa com arquitetos dizem que tem vários complicadores e não chegaram a nenhuma
sugestão e disse que talvez seria o caso de aprovar o projeto e no futuro alterar... Satoshi
comentou sobre a necessidade de fazer uma consulta pública, Marli disse que estaria verificando
isso com a assessora jurídica.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº50/2021 – Cria no âmbito do Município de Ivoti o banco de materiais
ortopédicos e dá outras providências. Satoshi sugeriu que fosse incluído no projeto uma parte
referente publicidade no site da prefeitura, onde as pessoas possam consultar se há
disponibilidade...
Projeto de Lei nº 51/2021 – Altera a Lei Municipal 3.403/2021, que 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.
PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 46/2021 – Regulamenta os documentos para comprovação de residência para
fins de uso de serviços públicos municipais na cidade de Ivoti/RS. Em virtude da emenda
apresentada o projeto ficará para a próxima semana.
Projeto de Lei nº 49/2021 – Determina o bloqueio de trecho de via pública, ao lado da Praça
Bom Jardim, para integração familiar e sociedade aos sábados, domingos e feriados, com prática
de lazer, esporte e cultura, e dá outras providências. PROJETO ESTÁ EM CONSULTA
POPULAR.
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EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI comentou sobre a falta de espaço para estacionamento
no Núcleo de Casas Enxaimel e sugeriu que o Executivo fizesse um teste e colocasse um
transporte público no sábado e no domingo da feira, colocar transporte de hora em hora.
IVANIR Comentou que estava caminhando na Rua Graça Aranha, do lado esquerdo quando
sobe, onde tem um arroio que cruza e segue aquela rua, e do lado tem uma área verde, que
cuidada e zelada pelos moradores do local, plantaram árvores frutíferas, colocaram plaquinhas e
disse que tem uma outra rua que faz esquina com a Graça Aranha, onde o pomar urbano segue
aquela rua, com no mínimo umas trinta a quarenta árvores e tem plaquinhas dizendo: se você
quiser pegar uma fruta fique a vontade, mantenha o local limpo é da comunidade. Ivanir
parabenizou aqueles moradores. Disse que veio com uma ideia, proposta de projeto, e a assessora
jurídica disse que já existe uma Lei, a do pomar urbano. Ivanir falou do crescimento da cidade,
das crianças do futuro que não sabem o que é colher uma fruta do pé e pediu que o Executivo
desse uma atenção para essa Lei 3.337 de autoria do ex Vereador Jânio... Falou da importância
para a flora as árvores frutíferas, e sugeriu que em vez de plantar outras árvores, sejam plantadas
as árvores frutíferas nos espaços públicos. A Presidente solicitou que o Executivo para que
plantem flores nos canteiros dos passeios públicos ou então que forneçam as mudinhas de flores
aos moradores para plantá-las, para deixar a cidade mais florida, já que é a cidade das flores.
Outro ofício para que o Executivo elabore um projeto de lei que regulamenta os pedágios na
cidade, a fim de ter mais segurança, estabelecendo critérios. Apresentou os dados do coronavírus,
com somente três novos casos, sendo 01 feminino de 56 anos e 02 masculinos de 24 e 41 anos,
com 02 altas, 14 pessoas aguardando resultados e 01 internado na uti. Lembrou que vai ter Drive
Thru de vacinação provavelmente com a chegada de muitas vacinas e pode chegar a idade de 25
anos. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos
para a próxima Sessão no dia 16/08/2021. 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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