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LEGISLATIVO – 24 DE MAIO DE 2021  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 e 

SATOSHI SCALDO SUZUKI. A Presidente saudou a todos declarando aberta a Sessão 

Ordinária de nº 1855 e comunicou a ausência do Vereador  VOLNEI RENATO GROSS que está 

de atestado em virtude de doença em família. De imediato foi colocado para apreciação a Ata de 

nº 1854 do dia 17/05/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os presentes. 

CORRESPONDÊNCIA: Ofício Gabinete nº 165/2021 que encaminha para apreciação Projeto 

de Lei nº 29/2021. Ofício da Liga Feminina de Combate ao Câncer informando a segunda edição 

do Café Colonial-Drive Thru que ocorrerá no Sport Clube Ivoti, das 16h às 19h no valor de 

100,00. 

PROPOSIÇÃO: MARLI solicita: 1 – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO: Instalação de uma 

Placa de sinalização informando via preferencial Rua João Schneider esquina com Rua Alberto 

Dhein. 2 – SECRETARIA DE OBRAS: Informe se existe um cronograma de manutenção da Rua 

da Cascata, pois os moradores pediram melhorias no local, uma vez que faz muito tempo que não 

é feita a manutenção. 3 – Ofício parabenizando o Cel. Carlos Daniel Schultz Coelho, 

Comandante do CRPO – VRS, pela promoção a Coronel, que é o último posto da corporação. 4 – 

Elaboração de uma Moção de Apoio para vacinação dos atendentes de supermercados. IVANIR 

solicita que a Secretaria de Obras verifique a situação do estado da pavimentação da Rua Arno 

Henrique Mueler em frente ao nº 123, onde o calçamento cedeu provocando um buraco. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ªPAUTA DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 29/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa H. Weber & cia ltda. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 28/2021 – Dispõe sobre Programa de incentivo econômico para o setor 

cultural, no âmbito do Municípío de Ivoti. 

 PAUTA DE 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. Como ainda não veio a 

avaliação o projeto ficará aguardando. 

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. Aguardando documentos que foram solicitados 

pelo Vereador Ivanir. 
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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. Foram pedidas informações sobre esse projeto, 

mas o Prefeito esclareceu as dúvidas. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por todos, com exceção do Vereador Volnei. 

Emenda nº 09/2021 ao PL 25/2021. A emenda foi aprovada por todos os presentes. 

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

cargos em comissão na Prefeitura de Ivoti. Marli comentou que como a emenda apresentada 

deixa a opção de colocar ou não o currículo, vai ficar chato para aqueles que não colocam pois as 

pessoas vão questionar... O Vereador Satoshi e Ivanir também fizeram suas considerações. As 

comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os presentes.  

Projeto de Lei nº 27/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa Tatilaine Ramos Martins 

Leidens. Esse Projeto ficará para a próxima pauta, pois o Executivo precisa retificar a 

justificativa que não está de acordo com o projeto. O Vereador Edio comentou que foi visitar a 

empresa na quarta feira pela manhã para conhecer a empresa, que já está instalada há mais tempo 

em Ivoti, e disse que primeiro estavam instalados em frente ao curtume A. Buhler, mas daí o 

espaço ficou pequeno e alugaram um prédio no Bairro Cidade Nova, o qual foi vendido para uma 

empresa de conservas de Ivoti, e daí optaram por se instalar no bairro Feitoria Nova. Edio disse 

que é uma empresa que tem tudo para dar certo, que faz estofados de qualidade, o material que 

utilizam é todo em couro, sendo que os fornecedores do material são todos de Ivoti. A empresa 

tem treze funcionários, todos registrados e a empresa tem pressa para receber o incentivo. Edio 

disse que questionou o Prefeito pela demora do encaminhamento do projeto, pois estão 

aguardando desde fevereiro, pois o aluguel é bem alto, no valor de 10 mil, é um prédio que 

pertence ao curtume Sulino. Edio questionou se teria algum prejuízo devido a justificativa estar 

errada, pois o projeto está correto e seria importante analisar e colocar em votação, pois a 

empresa está numa espera grande. A empresa se colocou a disposição dos demais Vereadores, se 

quiserem visitar a empresa e conversar, que inclusive estão produzindo um sofá modelo de banco 

de avião, o qual tem muita saída, tem um ótimo vendedor e não estão conseguindo dar conta de 

tantos pedidos, e vão ter que ampliar o número de funcionários (todos são de Ivoti)... Marli disse 

que irá aguardar o Executivo retificar a justificativa, para o projeto ficar correto...  

EXPOSIÇÕES PESSOAIS:  SATOSHI usou a palavra para fazer comentário sobre o Projeto de 

Lei nº 23/2021 que Institui o Plano Municipal de saneamento básico do Município de Ivoti, e 

perguntou o que os demais Vereadores acham, se é o caso de cada um avaliar o projeto, e pediu 

para o Vereador Edio, que levou o projeto para avaliar, para que colocasse sua opinião. Edio 

disse que tem algumas coisas que precisam ser discutidas e sugeriu que fosse feita uma comissão 

que pudesse sentar e analisar o projeto. Edio falou que na verdade é um plano e depois vem todas 

as discussões... Edio disse que está aguardando o parecer de uma pessoa especializada nessa área, 

que é de São Leopoldo e que trabalhou na Autarquia de água de São Leopoldo, onde existe o 

Plano de Saneamento... Satoshi acha melhor que o debate deve ser do conhecimento do público, 

fazer durante a Sessão sem muita demora, para que as pessoas que assistem possam participar e 

saber do que se trata. Edio disse as consequências do plano vão mexer no bolso do contribuinte... 

Foi sugerida uma comissão para avaliar o projeto, que seria formada pelos Vereadores Edio,  
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Ivanir e Satoshi. O Vereador Ivanir sugeriu que o Diretor da Autarquia, Adriano fosse convidado 

a vir a uma Sessão para explanar o plano, seria o inicio da discussão. Alexandre disse que 

conversou com o Adriano sobre o projeto e ele concordou em participar de uma Sessão para falar 

sobre o projeto. Ivanir disse que ele vindo à Casa, explica para todos, e evita de ficar explicando 

individualmente. Marli concordou e sugeriu que depois disso o Vereador Edio pudesse trazer o 

seu conhecido também para a Câmara para explicar... Houve mais considerações sobre o assunto 

e ficou decidido que o Diretor Adriano fosse convidado a vir a Casa para explanar sobre o 

projeto. Marli disse que recebeu a informação que serão aplicadas vacinas da phizer, sendo que a 

vacinação vai acontecer na quarta feira pela manhã, mas as pessoas deverão agendar pelo whats 

986081557 na terça feira a partir das 8h da manhã, e o local ainda não está definido, direcionada 

para pessoas com comorbidaes, gestantes, puerperias, síndrome de dawn e doença renal crônica.. 

Marli disse que se tiver pessoas que não conseguem agendar pelo whats que se dirijam ao posto 

de saúde mais próximo e pedir para a secretária fazer o agendamento, pois tem pessoas que não 

tem whats ou que não sabem manusear as redes sociais ou internet, e para que as mesmas não 

sejam prejudicadas. O Vereador Edio perguntou se as pessoas conseguem fazer o agendamento 

por telefone, pois disse que recebeu várias queixas de pessoas idosas estão com dificuldade e 

disseram que se vão ao posto é feito o agendamento na hora... O vereador Cleiton disse que essas 

pessoas que tem dificuldade de manusear o whats, que peçam ajuda aos filhos ou vizinho, que é 

menos trabalhoso do que procurar um posto de saúde... Marlise disse que tem pessoas que tem 

telefone que não é compatível com o whats, e essas pessoas dizem que tem muita dificuldade 

para agendar, pois dizem que não atendem o telefone... Cleiton disse que o Prefeito lhe informou 

agora por telefone que pode agendar presencialmente, por telefone e por whats. Marli atualizou 

os dados da Covid, com 10 novos casos, sendo 8 mulheres e 2 homens (uma mulher 74 anos, os 

demais com idades inferiores), 02 óbitos (52 e 59 anos), 19 altas e 34 em análise. O Vereador 

Ivanir perguntou se o Município tem um levantamento de quantas pessoas acima de 60 anos que 

ainda não foram vacinadas? Marli citou o caso das duas pessoas acima de 70 anos que vieram a 

óbito e disse que  pediu informação para a secretaria da saúde, mas que não sabiam informar... 

Marli sugeriu que fosse perguntado para a saúde a porcentagem de pessoas acima de 60 anos e 

que não se vacinaram... A Presidente colocou aos demais Vereadores que conversando com 

alguns, de abrir a Sessão ao Público, restrita ao número de 06 pessoas, com breve inscrição, 

ligando para 3563-1911, e também uma pessoa para uso da tribuna, e disse que tem pessoas 

aguardando para utilizar, sendo que o primeiro a usá-la é o diretor do IEI. Nada mais havendo a 

declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no 

dia 07/06/2021. 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                                                            SATOSHI SCALDO SUZUKI  

Presidente do Legislativo                                                                                  Secretário 


