ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.870 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 27 DE SETEMBRO DE 2021
Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 1870, e colocou para apreciação a ata de nº 1869 do dia 13/09/2021, a qual
teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores. A Presidente registrou a presença do Secretário
do Meio Ambiente, Senhor Ismael.
TRIBUNA LIVRE – A Presidente convidou a Senhora Márcia Weber para fazer uso da tribuna e
falar sobre o orçamento da causa animal. Márcia saudou a todos e disse que sua vinda à Casa
Legislativa é para sensibilizar os Vereadores para aprovarem o planejamento que foi feito referente
uma verba que o meio ambiente precisa para a causa animal no próximo ano. O valor solicitado é de
100 mil reais a ser utilizado para resgate e castrações. Disse que no ano de 2021 foi liberado o valor
de 50 mil, que praticamente já foi todo utilizado. Marcia disse que tem um livrinho onde são
anotados os procedimentos que são feitos na clínica parceira, e esse valor não tem nada a ver com o
valor repassado pela Prefeitura, são valores que a comunidade ajuda, com a venda de reciclagem...
Comentou também sobre a venda de óleo de cozinha velho, vendido a dois reais, juntando 200 litros
para que o rapaz que compra venha retirar o óleo... Márcia disse que no resgate do animal, entra a
consulta, o banho, a castração e a medicação. Disse que tem os valores desde o dia 05 de janeiro de
2021 até 27 de setembro, conseguiram juntar um valor de 22.704,00 que já foi pago na clínica e
ainda ficou um valor em aberto de 1.000,00. Márcia falou dos pedágios que são realizados para
conseguir valores para a causa animal... Márcia falou que para esse trabalho continuar precisa do
apoio dos Vereadores... Márcia falou de um projeto de livro que conta a história de um gato e
cachorro abandonados e que são encontrados por uma criança, um livro para mexer com a cabecinha
das crianças, sendo que a Prefeitura já se propôs a comprar esse livro que é para a pé escola até a 4ª
série... Falou também que existe um projeto do governo, onde o Município precisa se inscrever, “O
amigo dos animais”, um projeto governamental para conseguir verba para investir na causa animal.
Márcia disse que é anti canil, e o dia que Ivoti tiver, disse que jamais vai entrar, e sim que Ivoti tenha
políticas públicas para que as pessoas respeitem os animais e possam ter o seu próprio animal. Marli
disse que está projetado para o ano de 2022 o valor de 100 mil reais para proteção e saúde animal,
2023 o valor de 120 mil, 2024 o valor de 120 mil e 2025 o valor de 150 mil. Márcia comentou sobre
o valor que sobra na Câmara que é direcionado para várias causas e pediu um olhar carinhoso para a
causa animal. A presidente explicou que o valor que sobra no caixa da Câmara, retorna ao Executivo
e ele aplica o recurso.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. Nº 289/2021 que encaminha para apreciação projeto de lei nº
70/2021. Of. Gab. Nº 290/2021 que encaminha para apreciação o projeto de lei nº 69/2021. Of. Gab.
Nº 321/2021 em resposta ao ofício nº 256/2021 do Vereador Ivanir, informar que está previsto a
abertura de Edital para Concurso para as próximas semanas. Of. Gab. Nº 322/2021 em resposta ao
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ofício nº 263/2021 do Vereador Volnei informar que segue em anexo cópia do contrato 155/2021.
Of. Gab. Nº 326/2021 que encaminha para apreciação o projeto de lei nº 71/2021. Of. Gab. Nº
328/2021 que encaminha Mensagem Retificativa à análise e inclusão aos Projetos de Lei 57 e 54.
PROPOSIÇÃO: VOLNEI solicita:1 - Ofício ao Conselho do Plano Diretor solicitando que seja
aberta discussão para aumentar a taxa de ocupação do Bairro Bom Pastor, pois as famílias não
estão conseguindo regularizar as moradias, devido a taxa de ocupação (os terrenos são muito
pequenos). 2 - Ofício ao Executivo solicitando que o responsável pelas praças públicas para
providenciar a limpeza e colocação de areia na quadra da Praça da Rua Alamêda dos Ipês e na
Praça da Rua Riachuelo. MARLI solicita: 1– Ofício agradecendo o convite para participar da
formatura on-line do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas, ao 3º
Sargento Elcio Angelo de Oliveira e a Soldado Sabrina Chaves Ramirez Fernandes, que foram os
instrutores do curso nas escolas Ildo, Aroni e Nicolau, proporcionado aos alunos do 5º ano, que
levarão com certeza esses valores para suas vidas e lembrarão por muito tempo dessa instrução.2
– Ofício para as Escolas Ildo Meneghethi, Aroni Mossmann e Nicolau Fridolino Kunrath,
parabenizando a Coordenaria e os professores dos 5º anos por proporcionarem o curso do
PROERD aos seus alunos. 3– Ofício ao Executivo solicitando a troca e manutenção das
lâmpadas de iluminação pública na Rua Jacob Staudt, 30 e na Rua Mertins, 52 no Bairro Feitoria
Nova. 4 – Ofício parabenizando a Cachaçaria Weber Haus pela conquista do Prêmio Destaque
Setorial – Bebidas pelo 7º ano consecutivo promovido pela ADVB-RS – Associação dos
Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil. 5 – Ofício ao Executivo para ver a possibilidade de
firmar algum convênio com academia de natação para hidroginástica, para fins de tratamento
médico, pois tem pessoas que tem prescrição médica, e não tem condições para pagar o valor. 6 –
Ofício ao Executivo para que informe se a Rua Dois Irmãos será asfaltada em toda a sua
extensão, se não, que informe o motivo. 7 – Poda das árvores no Belvedere, pois estão
dificultando a visualização com a luneta do Núcleo de Casas Enxaimel. FABIANI solicita: 1 –
Envio de ofício ao Executivo para que estude a possibilidade de bloqueio de trecho (duas
quadras) da Rua Floriano Peixoto, aos sábados e domingos, a pedido de moradores do local, pois
o espaço é bastante utilizado por crianças e se torna perigoso em virtude da passagem de
veículos, e como tem outros acessos, talvez exista a possibilidade em atender o pedido. 2 –
Academia de ginástica ao ar livre para o Bairro Palmares, a pedido dos moradores.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 69/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a
área da educação. A Presidente perguntou aos demais Vereadores se concordavam em colocar
esse projeto na pauta de votação da próxima Sessão, em virtude da urgência. Todos
concordaram.
Projeto de Lei nº 70/2021 – Ratifica protocolo de intenções com a finalidade de aderir ao
consórcio público, denominado agência reguladora intermunicipal de saneamento (AGESANRS).
Projeto de Lei nº 71/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a
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área da educação. A Presidente perguntou aos demais Vereadores se concordavam em colocar
esse projeto na pauta de votação da próxima Sessão, em virtude da urgência. Todos
concordaram. O Vereador Volnei solicitou que o Executivo informe o nome das pessoas que
pediram exoneração.
VETO TOTAL do Executivo ao PL 55/2021 - Dispõe sobre a transparência pública no setor de
encaminhamentos e dá outras providências.
Emenda nº 14 ao Projeto de Lei nº 61/2021. Emenda aceita por todos.
Emenda nº 15 ao Projeto de Lei nº 61/2021. Emenda aceita por todos.
O Vereador Cleiton disse que as emendas deveriam ter sido apresentadas antes, não deixar para o
dia da votação.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 68/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa indústria de calçados e
acessórios Ivoti Eireli. O Vereador Ivanir solicitou que o Executivo encaminhe cópia da certidão
negativa federal e municipal.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 64/2021 – Concede incentivo à empresa directiva apoio administrativo Ltda ME,
em índices construtivos de imóvel para a expansão da empresa.
Projeto de Lei nº 65/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa Rimer indústria e comércio de
peças Ltda.
Projeto de Lei nº 66/2021 – Institui no calendário oficial de eventos e comemorativos de Ivoti, a
Semana Municipal do Corretor de imóveis. O Vereador Cleiton, autor do projeto disse que esteve
presente no evento do Ivoti100 na semana passada, e disse que o CRECI ajudará com 12 mil reais
para a Semana do Corretor de Imóveis, se o projeto for aprovado. Falou também que dos 496
Municípios no Estado do RS, apenas 48 tem representantes, e Ivoti a partir de agora terá um
representante.
PAUTA – VOTAÇÃO:
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. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto
foi aprovado 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. Como o
Executivo encaminhou documento hoje, o projeto aguardará a avaliação do documento para
posterior votação.
Projeto de Lei nº 57/2021 – Prorroga os prazos dispostos nas Leis Municipais nº 3052/2016 e nº
3277/2019, altera a redação da Lei Municipal nº 3052/2016, e dá outras providências. As comissões
apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 61/2021 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá
outras providências. Em virtude das emendas apresentadas, o mesmo entrará na pauta da próxima
Sessão Ordinária. Em virtude da apresentação das emendas, o projeto entrará na pauta de votação da
próxima Sessão.
Projeto de Lei nº67/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a
área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por
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unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou envio de ofício ao Executivo para que informe
porque a praça da Rua São Leopoldo tem o destino de 20 mil reais anuais e todas as outras praças
tem o valor de 150 mil. O Vereador Cleiton disse que não tem certeza, mas acredita que o valor de
20 mil é para montar a praça na curva da Rua São Leopoldo, onde fica a área da Prefeitura. Cleiton
disse que a SH estruturas metálicas que atualmente está instalada no Rincão, está negociando uma
área em Ivoti, a princípio está 80% certo, e o setor do meio ambiente foi até o local para negociar
umas árvores e solicitou que o Executivo tenha um olhar atencioso para com a empresa. IVANIR
solicitou um ofício para troca de lâmpada de iluminação pública na Rua João Albino Dilly, 538 ,
onde faz mais de dois meses que está queimada. O Vereador disse que toda semana são os mesmos
pedidos referente iluminação pública e acha que tem que ser feita uma força tarefa para zerar a
demanda e a partir dali o Município consegue manter. A Presidente apresentou os dados do
coronavírus com sete novos casos, cinco femininos e dois masculinos, com três altas e doze pessoas
aguardando resultados. Marli disse que referente ao questionamento do colega Volnei solicitando o
nome das pessoas que pediram exoneração, disse que já tem as informações, sendo da educação
infantil Daniela Berenice Vomen e Jade Madeira Gomes Rutuiti, para a outa escola é a Daiane Groth
Lauxen, a qual não tem mais hora suplementar.Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou
a presente Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão logo a seguir. 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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