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Aos sete dias do mês de junho 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 declarando 

aberta a Sessão Ordinária de nº 1856 e leu a biografia do ex-Vereador Luis Carlos Heck, falecido 

no dia 30/05 e logo após solicitou a todos um minuto de silêncio em homenagem ao mesmo. A 

seguir a Presidente colocou para apreciação a Ata de nº 1855 do dia 24/05/2021, a qual teve seu 

conteúdo aprovado por todos os presentes. 

CORRESPONDÊNCIA: Ofício nº 038/5ºPelBM/2021 em resposta ao ofício 120/2021, informa 

que foram realizados 129 atendimentos no trecho que vai  do Bairro Feitoria Nova até Nova Vila 

divisa com Presidente Lucena, no período de 02/2017 até a presente data. Ofício do Gabinete da 

Deputada Federal Maria do Rosário PT-RS informando que o Município de Ivoti foi 

contemplado com emenda de autoria da deputada, atendendo o pedido de Rosane Nascimento, 

Cristiane Malta e Vereador Edio Vogel com sugestão de atendimento à saúde da mulher no valor 

de 100 mil. Of. Fazenda nº 03/2021 que encaminha o Relatório de Metas Fiscais referente o 

primeiro quadrimestre de 2021 que pode ser acessado através do link 

https://youtube.com.watch?=yP1tZJ1x3a4. Of. SSAS nº 037/2021 que solicita a cedência do 

espaço da Casa Legislativa para apresentação do Relatório Físico/Financeiro da Secretaria 

Municipal da Saúde no dia 14/06/2021 às 18h. Ofício Gab. nº 166/2021 em atendimento ao 

ofício nº 110/2021 do Vereador Volnei, informar que o Município iniciou a vacinação dos 

profissionais da educação, as profissionais serventes merendeiras receberão suas doses em 

momento oportuno. Ofício Gab. nº 167/2021 em atendimento ao ofício nº 123/2021 do Vereador 

Ivanir informar que o PL 22 segue cópia do documento enviado pela empresa Socaltur e PL 24 – 

Outorga  Cessionária. Ofício Gab. nº 172/2021 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 

30 e 31/2021. Of. Gab. nº 173/2020 que encaminha Mensagem Retificatica ao Projeto de Lei nº 

27/2021. Of. Gab. nº 174/2021 em atendimento ao ofício 173/2021 do Vereador Edio informar 

que no Ofício circular 13/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, entende-

se que a concessão de revisão geral anual aos servidores públicos encontra-se obstada pela norma 

extraída do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Federal 173 de 27 de maio de 2020. Of. Gab. 

nº 175/2021 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 33/2021. Of. Gab. nº 176/2021 

em atendimento ao ofício nº 126/2021 do Vereador Ivanir informar que segue em anexo resposta 

encaminhada pelo Departamento de Trânsito.  

PROPOSIÇÃO: MARLI solicita: 1 – Ofício de agradecimento à Empresa Hercosul Alimentos, 

pela doação de 900kg de ração para as protetoras independentes de animais do Município; 2 – 

Ofício parabenizando a Cachaçaria Weber Haus pelo aniversário de 73 anos de existência, 

desejando que continue alçando voos cada vez maiores; 3 – Ofício para a ex-servidora pública  

https://youtube.com.watch/?=yP1tZJ1x3a4
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Patrícia Bauermann, parabenizando pela aposentadoria e agradecendo pelos 31 anos de serviços 

prestados à Prefeitura Municipal de Ivoti; 4 – Ofício para a Liga Feminina de Combate ao 

Câncer, parabenizando a mesma pelos 24 anos de existência, agradecendo por todo amor 

demonstrado com as pessoas fragilizadas pela doença do câncer; 5 – Ofício ao Senhor José 

Alberto Fogaça de Medeiros (ex-deputado federal MDB) agradecendo pela emenda no valor de 

207 mil destinados ao Hospital São José para aquisição de um mamógrafo e também para 

Deputada Federal Maria do Rosário Nunes – PT, agradecendo a emenda parlamentar no valor de 

100 mil para aquisição de um aparelho ecógrafo (ecografias). 6 – PEDIDO DE INDICAÇÃO ao 

EXECUTIVO sugerindo a instalação de senhas com display na Farmácia Básica do Município, a 

ser instalado na parte externa e oportunamente instalar um toldo de proteção. (sugestão de 

munícipe);7 – Troca de lâmpadas de iluminação pública da entrada do pórtico até a E.M.E.F. 

Aroni Mossmann, onde verificou que tem nove postes onde nenhuma acende e depois desses 

nove algumas acendem e outras não (tem a haste para duas lâmpadas), pediu que fosse resolvido 

o mais breve possível para ter uma boa iluminação. VOLNEI solicita: 1 – Que a Secretaria de 

Obras estude a possibilidade de instalar telas nos bueiros a fim de evitar a entrada de lixo e ratos. 

(foto em anexo). CLEITON e VOLNEI solicitam encaminhamento de Pedido de Indicação para 

a Assembleia Legislativa do RS solicitando a Prorrogação do prazo de validade dos PPCI – 

Plano de Prevenção de Incêndio dos restaurantes, lanchonetes, bares, salões paroquiais, 

Associações e CTG’s, uma vez que a categoria teve muitos prejuízos por causa das restrições, em 

virtude da pandemia. FABIANI solicita envio de ofício agradecendo ao Diretor de Trânsito por 

ter atendido seu pedido sobre a circulação de caminhões na contra mão da Rua José Fuhr. 

CLEITON solicita troca de lâmpadas de iluminação pública na Rua Dom Pedro I, 205, Rua 

Duque de Caxias, 577, Rua Felipe Exner, 142. Pediu também que o Desporto arrumasse o portão 

que foi derrubado na praça do skate onde foi feito o espaço novo, e também colocar uma placa de 

que o local é somente para vôlei, basquete e futebol, além de colocar uma câmera de vídeo 

monitoramento para inibir o consumo de drogas no local. 

TRIBUNA LIVRE: O Diretor do Instituto de Educação Ivoti se inscreveu para falar um pouco 

sobre a trajetória da instituição nesses 112 anos de existência. O Senhor Everton Augustin 

saudou a todos os presentes e começou mostrando algumas imagens desde a construção do 

Instituto, que atualmente conta com educação infantil até o nível médio, cursos técnicos, nível 

superior e dentro do nível superior existe o IFPLA – Instituto de Formação de Professores de 

Língua Alemã, criado em 1970 e funcionou em parceria com a Unisinos... Disse que em torno de 

50% dos professores na ativa em Língua Alemã no País, são formados pelos IFPLA, em torno de 

450 professores. Everton disse que o Instituto conta com um parque esportivo, além de uma 

excelente estrutura de salas... A instituição recebe crianças desde o término do período de licença 

maternidade da mãe, e muitas aprendem a caminhar e andar de bicicleta ali, e não em suas 

casas... Falou dos cursos que a instituição coloca à disposição e também dos cursos que a 

faculdade oferece exclusivamente para formar professores, que são: pedagogia, música, portugês 

e alemão, português e inglês, português, geografia e história. Everton disse que o investimento 

em língua estrangeira precisa ser muito mais forte com os pequenininhos, porque a estrutura do 

adulto é diferente das crianças, são plásticas maleáveis, aprendem mais fácil... O instituto oferece  
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também especialização em ensino bilígue, para quem já é formado e quer se especializar, além de 

pós graduação, extensão de cursos mais rápidos, ou seja, formação continuada... Falou dos 

intercâmbios com Pomerode (alemão), Cordoba na Argentina, viagens de estudo para o Canadá e 

Alemanha (atualmente interrompida pela pandemia), além de terem firmado uma parceria no 

ensino superior, que leva o nome de Ivoti proncipalmente para a Europa (The Project, BEST 

Exchange“ (Brazilian, Belgian, Estonian, Swedish Teacher Exchange) will increase the mobility 

of students and teaching staff in the field of teacher education and foster the the international 

connections of the center of teacher education)... Por fim, o diretor do Instituto fez um convite a 

todos, e disse que este ano acontece o 8º Congresso Nacional de Educação que será direcionado 

também para Vereadores, industriários, empresários, etc., e também o 5º Congresso Internacional 

da Educação de 21 a 25 de junho, totalmente on line e gratuito. A Presidente agradeceu a 

presença do diretor e disse que a palavra foi esclarecedora e para finalizar essa parte, Marli leu 

uma mensagem em homenagem ao Instituto e entregou uma flor como forma de gratidão. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 30/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a 

área da saúde. 

Projeto de Lei nº 31/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a 

área da educação. 

Projeto de Lei nº 32/2021 – Altera § 1º e acrescenta § 14º no artigo 55 da Lei Municipal nº 

2925/2014, que institui o código de obras do Município de Ivoti. (Vereador Satoshi) 

Projeto de Lei nº 33/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a 

área da educação. 

2 ªPAUTA DISCUSSÃO: 

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

3ª 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. Projeto ficará aguardando 

pois ainda não veio a avaliação por parte do Executivo, e disse que Vereadores foram cobrados 

em virtude do projeto não ser votado. 

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 relator da Comissão de Justiça e Redação leu 

o parecer, assim como o relator da Comissão de Finanças. O Vereador Edio se manifestou 

referente o projeto e disse que o projeto é inconstitucional, pois o Município não tem como 

justificar o valor que será destinado para a empresa, pois não trará retorno ao Município... Disse 

que a prestação de serviço para a comunidade não existe mais... Disse que é contra o projeto. Os  
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Vereadores Satoshi e Ivanir também fizeram suas colocações referente ao projeto. O Projeto foi 

rejeitado por unanimidade. 

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

Leidens. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou envio de ofício para o Desporto para que 

verifique a possibilidade de chavear os banheiros das praças a noite. Outro ofício para a SEMEC, 

solicitando a relação dos 10 técnicos de TI que fizeram a capacitação conforme contrato 49/2021, 

e disse que esse contrato já havia sido feito no ano passado e agora novamente e pelo que alguns 

professores relataram ao Vereador seria desnecessário fazer novamente. O Vereador também 

pediu que lhe fosse encaminhada planilha informando onde as caçambas trabalharam fazendo as 

240 horas conforme contrato 125/2021. EDIO solicitou que fosse encaminhado ofício para a 

deputada Maria do Rosário, agradecendo pelo 100 mil destinados ao Município de Ivoti. Pediu 

também ofício para o Deputado Elvino José Bohn Gass em ter destinado 100 mil para o Hospital 

São José. Solicitou um abrigo de ônibus em frente ao Mercado Missões no Bairro Morada do 

Sol, pois com a chegada do inverno, as pessoas não tem onde esperar para se abrigar da chuva. O 

Vereador Volnei pediu a palavra e disse que na verdade os abrigos de ônibus não estão sendo 

feitos por não encontrar os postes para fazer os abrigos. IVANIR solicita ofício para RGE para 

que informem o prazo para instalação de rede de baixa tensão e citou o caso de um morador do 

Bairro Harmonian na Rua Santos Dumont, que fez a solicitação no mês de dezembro, sendo que 

o Município já concedeu o número da ligação e parece que faltam dois ou três postes no local, e a 

casa já foi locada e não tem energia. MARLI comentou sobre as melhorias que foram feitas na 

entrada da Câmara e também retiraram as pedras que estavam sobrando e agradeceu ao 

Secretário de obras por ter atendido o pedido. Marli também comentou sobre os três vasos de flor 

que ficam ao lado do prédio, com flores doadas pelo colega e Vereador Satoshi, petúnia, flor 

símbolo do Município de Ivoti... Marli atualizou os dados do coronavírus com 19 novos casos 

positivos, com 13 femininos e 06 masculinos, 12 altas e 21 pessoas aguardando resultado dos 

testes. Marli disse que no dia de hoje foram vacinadas 935 pessoas, acredita-se que 30% da 

população já se vacinou... Marli falou dos alimentos não perecíveis que são doados quando as 

pessoas aplicam a vacina, que arrecadado e a Càritas da Igreja Católica distribui, e pediu que as 

pessoas que doam o alimento conferissem a data de validade do alimento, pois veio bastante 

coisa com data vencida. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e 

convocou a todos para a próxima Sessão no dia 14/06/2021. 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 


