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Aos vinte e seis 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 1851 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1850 do 

dia 19/04/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: Ofício Gab. nº 117/2021 que encaminha para apreciação o Projeto de 

Lei nº 24/2021. Ofício Gab. nº 120/2021 em resposta ao ofício nº 56/2021 do Vereador Volnei 

que informa que a Lei complementar 173/2020 veda a criação de despesa obrigatória de caráter 

contínuo o que impossibilita o deferimento do pleito e encaminha em anexo a listagem de 

servidores que possuem autorização para condução de veículos. Ofício Gab. nº 123/2021 em 

resposta ao ofício nº 70/2021 do Vereador Ivanir informa que o valor atual de IPTU do terreno 

em que a empresa está construindo é de R$ 1.159,06; as taxas de fiscalização anuais 234,44; o 

valor estimado do custo de taxas do projeto arquitetônico é de 673,53; valor estimado do 

licenciamento ambiental 1.500,00 e o valor estimado de faturamento da empresa encontra-se em 

anexo. 

PROPOSIÇÃO: MARLI solicita:1 - Ofício ao Executivo para que verifique a possibilidade de 

fazer o saneamento básico na área do DNIT, a pedido dos moradores do local. 2 - Ofício ao 

Executivo para que encaminhe relação de todos os conselhos existentes com membros e informar 

a data da última reunião realizada pelos mesmos. 3 - Que o Executivo solucione a questão dos 

mosquitos e borrachudos. VOLNEI solicita: 1 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que a Autarquia 

da Água apresente uma planilha completa com número das Notas Fiscais, valor, quantidade de 

horas e discriminação do serviço referente contrato firmado com a empresa DD Vargas em 

05/04/2019, Edital nº 005/2019 de 1º de março de 2019, modalidade Pregão Presencial nº 

403/2019 para registro de preços. Informar o saldo atual com quantitativo de horas de cada 

serviço prestado. 2 – Ofício para Secretaria de Obras solicitando a troca de lâmpadas no canteiro 

central da BR 116 no trevo de acesso a Ivoti, junto a Empresa Frohlich SA, onde tem em torno 

de 40 lâmpadas e apenas 03 funcionando, a fim de evitar assaltos no local; 3 – Que a Secretaria 

de Obras providencie uma parada de ônibus na Rua Graça Aranha, 1056, Bairro Jardim Sul, a 

pedido dos moradores que se preocupam com seus filhos que esperam ônibus ali, pois atualmente 

existe apenas uma placa no local, e com a aproximação do inverno dificulta em virtude dos dias 

de chuva; 4 – Ofício para Secretaria de Obras solicitando melhorias na Rua que leva a Picada 

48Baixa e também a Rua que leva ao lixão. 5 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Que o Executivo 

informe por qual motivo o lote nº 09 da quadra 543 do Loteamento Dilly, matrícula 7.466 está 

bloqueado, conforme documento em anexo. ALEXANDRE solicita: 1 – Limpeza da Praça 

localizada no Jardim Panorâmico. FABIANI solicita ofício ao Executivo para que verifique a  
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possibilidade em colocar mais três bancos na área de lazer do Bairro Bom Jardim, atrás do Joy’s 

Bar. IVANIR solicita envio de ofício parabenizando os proprietários da Cachaçaria Bockorny e 

desejando muito sucesso e prosperidade pela reinauguração do novo espaço, que será mais um 

atrativo para os turistas que visitam a cidade. Os demais Vereadores pediram para se incluírem 

junto ao ofício do Vereador Ivanir. O Vereador Cleiton leu a Moção de Apoio ao Plano de 

Modernização da Carreira dos Militares do Estado do Rio Grande do Sul de autoria do Vereador 

e da Vereadora Marli, e perguntou se os demais gostariam de assinar junto, todos concordaram e 

a moção foi aprovada. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 24/2021 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do 

Município, ao I.A.C – Ivoti Automóvel clube. 

Projeto de Lei nº 25/2021 – Dispõe sobre a divulgação dos nomes e currículos dos ocupantes de 

cargos em comissão na Prefeitura de Ivoti. (Vereador Ivanir) 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

 Projeto de Lei nº 22/2021 – Autoriza a concessão de subsídio ao transporte público coletivo de 

passageiros, enquanto vigente o estado de calamidade pública no Município de Ivoti, abre crédito 

adicional extraordinário e dá outras providências. O Vereador Edio solicitou que a empresa 

informe quais as linhas que estão funcionando atualmente, incluindo o interior do Município, 

discriminando as linhas que passam pela federal e pelo Município de Estância Velha e se ainda 

existe a linha circular. O Vereador Volnei pediu para incluir se a empresa vai incluir mais linhas 

ou o que vai melhorar com o incentivo. O Vereador Ivanir disse que fez um levantamento do 

prejuízo acumulado da empresa que em 2019 foi de 114 mil e em 2020 foi de 562 mil... 

Projeto de Lei nº 23/2021 – Institui o Plano Municipal de saneamento básico do município de 

Ivoti. A Presidente disse que conforme orientação da assessora jurídica, e considerando o 

disposto no artigo 37, inciso XI e artigo 52, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, esta Casa 

Legislativa coloca o Projeto de Lei 23/2021 em consulta pública pelo prazo de 30 dias, pois não é 

possível realizar audiência pública em razão da pandemia de COVID-19, não sendo possível 

nenhum ato que possa gerar aglomeração. O objetivo da consulta pública é ampliar a discussão 

junto com os Ivotienses sobre o plano municipal de saneamento básico, que envolve os seguintes 

temas: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem 

urbana e manejo das águas pluviais. Trata-se de questões de grande relevância social que exige a 

ampla publicidade e participação da comunidade antes de sua análise pelo legislativo. Em 

seguida leu a Portaria que será colocada no site da Câmara. O Vereador Satoshi disse que a 

comunidade precisa se inteirar desse projeto que aborda o plano de saneamento e encaminhar 

para a Câmara as alterações... Alguns Vereadores se manifestaram com relação ao prazo de 30 

dias dizendo que deveria ser aumentado... O Vereador Volnei e o Vereador Ivanir falaram que a 

comunidade precisa entender que vai ter um custo, e vão querer saber o percentual de aumento e 

como será feito o cálculo... Ficou definido o prazo para divulgação de 90 (noventa) dias 
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3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. 

 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. Aguardando a avaliação do 

Executivo que ainda não veio.  

Projeto de Lei nº 14/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa couro.com indústria e 

comércio Ltda. Referente esse projeto o Vereador Ivanir disse que se reuniu com a comissão e 

sugeriram que esse projeto retorne ao Executivo para adequá-lo melhor. Satoshi disse que a 

empresa se manifestou através de uma carta referente a estimativa de retorno ao Município, 

talvez o Executivo possa melhorar o projeto, adaptando-o, colocando uma garantia maior para o 

Município. Ivanir disse que precisa ser melhorada a questão da geração de emprego, onde a 

empresa se compromete a gerar um emprego em dois anos, sendo que vão quadriplicar o 

faturamento, são pontos que precisam ser melhorados 

Projeto de Lei nº 18/2021 – Altera a redação da Lei Municipal 2200/2005, que reorganiza a 

estrutura administrativa do Município de Ivoti. As comissões apresentaram seus pareceres e o 

projeto foi aprovado por unanimidade. 

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. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por todos os Vereadores. 

Marli disse que já estava com a Moção em mãos, assinada por todos os Vereadores. A Presidente 

atualizou os dados do coronavírus com 23 novos casos, 14 femininos e 09 masculinos, sendo 03 

pessoas acima de 60 (sessenta) anos, os demais todos abaixo dessa idade e uma criança de 02 

anos. Marli acredita que a vacina está realmente ajudando, apesar de algumas pessoas não 

acreditarem, pois sempre eram as pessoas mais idosas que tinham covid e agora mudou. 

Continuam internadas 02 pessoas na uti, 44 pessoas esperando resultado dos testes e 15 altas. A 

Presidente agradeceu à Secretaria de Obras por ter feito a roçada do pátio da Câmara e lembrar 

que a entrada para o estacionamento também precisa ser feita. O Vereador Alexandre disse que 

solicitou ao Alcido o concerto da entrada, mas que foi informado que não tem pedreiro 

disponível para o serviço, mas está na lista para ser feito. O Vereador Ivanir solicitou a palavra e 

disse que quanto ao projeto 14/2021, deveria ser solicitado ao Executivo para que reformule o 

projeto de maneira que seja atrativo para o Município também, que o Município tenha uma 

contrapartida a altura do incentivo concedido. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não teve. 

 Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para 

a próxima Sessão no dia 03/05/2021. E para constar, eu ESTER DOLORES MÜLLER  
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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 do Legislativo                                                                                  Secretário 

   

 

 


