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PERÍODO LEGISLATIVO – 04 DE JANEIRO DE 2021  
 

Aos quatro dias do mês de janeiro 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, 

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 1840 e comunicou aos Vereadores que a Ata de nº 1839 foi 

encaminhada aos Vereadores da legislatura passada para que verificassem se a mesma estava 

correta, a qual foi aprovada por todos. Em continuidade pediu ao secretário e Vereador Satoshi 

para que procedesse a leitura da Ata da Sessão Solene do dia 1º de janeiro de 2021, a qual foi 

aprovada por todos os Vereadores. colocou para apreciação a ata de nº 1838 do dia 14/12/2020, a 

qual foi aprovada por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA – Ofício Gab. Nº 09/2020 que encaminha Mensagem Retificativa à 

análise e inclusão ao Projeto de Lei nº 85/2020. Of. Gab. Nº 10/2021 que encaminha para 

apreciação Projeto de Lei nº 1/2021 e nº 2/2021. 

Com relação a Mensagem Retificativa que veio do Executivo, a Presidente falou que não foi 

incluído no Calendário de Eventos o Seminário da Segurança que foi criado através de um 

Projeto de Lei a muitos anos, para ser realizado em agosto e pediu aos demais Vereadores que 

tivessem algo para incluir no calendário que incluam. Referente ao ofício do Executivo que 

encaminha para apreciação os projetos de lei de nº 01 e 02/2020, a Presidente disse que os 

mesmos precisam ser aprovados antes do recesso da Câmara, e pediu para os Vereadores 

analisarem para ver se existe alguma dúvida para ir atrás, já que a previsão para o início das aulas 

é dia 15/02, se assim acontecer, para que o quadro esteja completo e não falte professores. 

PROPOSIÇÕES – Os Vereadores da Bancada do Partido Republicanos, solicitam conforme 

segue: 1 - Que o Executivo providencie a colocação de lâmpada de iluminação pública na Rua 

João Schneider esquina com a Castro Alves; 2 - Pintura de cordão e colocação de sinalização de 

“Proibido estacionar” na Pracinha de areia da Rua Alamêda dos Ipês no lado esquerdo, o pedido 

se justifica devido à rua ser muito estreita e as pessoas estacionam do lado esquerdo, pois a via é 

mão única, dificultando a entrada e saída de suas garagens. 3 - Ofício ao Executivo, para que 

entre em contato com a equipe técnica da RGE solicitando a colocação de poste para futura 

instalação de iluminação pública nos seguintes endereços na Rua Getúlio Vargas, número 456 no 

Bairro Vista Alegre e também na Rua Goetz, 121 onde tem um condomínio, sugerindo a 

colocação de um poste na saída do condomínio que é na Rua D no Bairro Jardim Panorâmico. 4 -

Que o Departamento de Trânsito faça um estudo para viabilizar a instalação de um redutor de 

velocidade na Avenida Capivara na altura da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em função 

do grande fluxo e velocidade dos veículos nos horários de pico. 5 - Que o Departamento de 

Trânsito verifique a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Avenida Anchieta na  
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altura do nº 416 em virtude da alta velocidade que os veículos passam pelo local. FABIANI 

HEYLMANN solicita que o Executivo providencie a instalação de uma academia de saúde ao ar 

livre na Praça que fica no Bairro Bom Jardim, um pedido dos moradores do bairro. MARLI 

HEINLE GEHM solicita o que segue: 1 - Que o Executivo verifique junto à Secretaria do Meio 

Ambiente uma solução para o combate às baratas e ratos que estão saindo dos bueiros e 

invadindo a residência das pessoas, podendo inclusive, causar várias doenças. 2 - Ofício ao 

Conselho que trata das questões pertinentes ao combate da COVID-19, para que verifiquem a 

possibilidade de fazer convênio com algum laboratório para fazer os testes do coronavírus, pois 

os testes que estão sendo feitos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, levam muito tempo para 

apresentar os resultados, levando de 15 a 20 dias para sair o resultado, fazendo com que as 

pessoas fiquem em isolamento, muitas vezes sem necessidade, se o teste der resultado negativo. 

Cleiton falou que o pedido feito referente o poste na Rua D no Jardim Panorâmico, disse que já 

foi feito um pedido para a RGE através do código de um morador. A Presidente explicou aos 

Vereadores que o Grande Expediente dá direito ao Vereador fazer os seus pedidos durante 10 

minutos, e pediu para que todos respeitassem aos colegas e permitissem que os mesmos usassem 

o seu tempo e se tiverem alguma coisa a acrescentar ao assunto, que utilize o seu próprio tempo. 

GRANDE EXPEDIENTE: ALEXANDRE desejou um bom mandato a todos, uma vez que a 

partir de hoje não tem mais partido, tem a comunidade e desejou boa sorte para a nova assessora 

que está assistindo a sessão. Agradeceu aos 1.409 votos e disse que vai trabalhar pela 

comunidade e não vai deixar ninguém na mão. SATOSHI falou da grata satisfação em estar 

participando da 14ª legislatura para defender e ajudar a comunidade. Satoshi saudou bem vindo 

aos novos colegas Vereadores, também à advogada Ninon. Satoshi pediu que a comunidade 

participasse para poder ajudar ao Município da melhor forma possível, e desejou boa sorte a 

todos, desejando que todos sejam bastante criativos para criar soluções... VOLNEI desejou as 

boas vindas a Ninon Frota, nova assessora jurídica da Câmara e agradeceu aos eleitores que lhe 

depositaram seu voto de confiança e desejou boa sorte a todos, principalmente aos novos que vão 

ter uma nova experiência. Volnei disse que está na Casa para servir a comunidade. MARLISE 

também saudou a assessora Ninon Frota e agradeceu a todos que depositaram seu voto de 

confiança na sua pessoa e se colocou à disposição para trabalhar em prol da comunidade na 

medida do possível. Marlise agradeceu à sua família, a Deus que deu essa oportunidade para 

trabalhar unidos em prol da comunidade. EDIO fez um questionamento com relação à escolha 

dos membros  das comissões permanentes, que aconteceu no dia 1º de janeiro, da justiça e 

finanças, e disse que não quis questionar a escolha dos membros no dia, por ser uma sessão de 

posse. Edio disse que percebeu que a composição está totalmente errada e disse que o Regimento 

Interno é claro quanto a isso, que a representação dessas comissões seja a mais proporcional 

possível e se for olhar as duas comissões vão ver que a comissão de justiça é de um partido só, 

ou seja, PP e a comissão de finanças tem três republicanos e mais ele que é do PT, e falou que 

isso não é democrático e precisa ser feita uma mudança nessa questão, e disse que o Regimento 

Interno não foi cumprido e pediu que isso fosse resolvido. A Presidente disse que não haveria  
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problema para resolver e sugeriu que após a sessão todos se reunissem e formar as comissões, e 

perguntou aos demais se concordavam, e todos concordaram em fazer a alteração. EDIO 

parabenizou a Ninon Frota que estará representando o legislativo e pediu que ela participasse da 

escolha das comissões... MARLI disse que queria apresentar a assessora jurídica no final da 

sessão e será a assessora jurídica a partir do dia 05/01. IVANIR agradeceu imensamente pelos 

votos que obteve, para se tornar um representante da comunidade, assim como os demais e se 

colocou à disposição dizendo que tem uma proposta mais focada no desenvolvimento econômico 

da cidade, sem deixar de dar atenção às demais necessidades da comunidade. Desejou a todos os 

colegas um bom mandato, que todos possam ser muito felizes nesses quatro anos trabalhando em 

prol da comunidade. CLEITON disse que todos os Vereadores receberam uma mensagem do 

senhor Lauro Fröhlich, a qual foi lida, e pediu que fosse encaminhado ofício ao mesmo em nome 

de todos os Vereadores agradecendo. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 01/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a 

área da educação. 

Projeto de Lei nº 02/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a 

área da educação. 

Satoshi disse que é importante a aprovação dos projetos, pois o processo seletivo é demorado e 

pode chegar a duas ou três semanas... 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 85/2020 – Aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2021. 

Alexandre disse que referente ao projeto, não tem muito que ir atrás, por causa da pandemia, vai 

que muda tudo de novo. Marli disse para apenas incluir as datas festivas que não estão incluídas 

e demais atividades. Volnei pediu que no mês de maio fosse incluído o campeonato de bocha e 

cão caminhada - Cãominhada e no mês de setembro incluir nas festividades da Semana 

Farroupilha – CTG Sentinela da Tradição. Ivanir disse que tem uma atividade duplicada, 

aparece no mês de abril e maio, atividades de conscientização para preservação do patrimônio 

histórico. O Vereador Cleiton pediu vistas do projeto. A Presidente fez uma manifestação com 

relação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2020: Considerando que o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 02/2020 não foi arquivado nos termos do art. 121 do Regimento Interno, deixo de 

aplicar o disposto no parágrafo único deste mesmo dispositivo. Considerando que o seu 

conteúdo é a apreciação e julgamento das contas do Executivo Municipal, Exercício 2018, nos 

termos do art. 31 da Constituição Federal, dou prosseguimento ao prazo do Edital 002/2020, o 

qual decorrerá em 25/01/2021, data em que deverá retornar à Pauta.Com relação à escolha dos 

membros das comissões, a Presidente suspendeu a sessão para que fossem formadas as 

comissões, e para ficar registrado em ata. As comissões ficaram assim definidas: Comissão de 

Justiça e Redação: Presidente – Edio Inácio Vogel, relator – Satoshi Scaldo Suzuki, membro – 

Volnei Renato Gross, suplente: Fabiani Heylmann; Comissão de Orçamento e Finanças: 

Presidente – Cleiton Birk, relator – Ivanir Gilmar Mees, membro – Alexandre, suplente –  
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EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não teve. 

A Presidente encerrou a presente sessão, e convocou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 

11/01/2020. 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                                                                        SATOSHI SCALDO SUZUKI 
    PRESIDENTE                                                                                                                  SECRETÁRIO 


