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Aos vinte e um 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 1858 e colocou para apreciação a Ata de nº 1857 do dia 

14/06/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os presentes. 

CORRESPONDÊNCIA: Pedido de Moção de Apoio à aprovação irrestrita do Projeto de Lei 

147/2021 que trata da unificação dos quadros de pessoal e institui o Plano de Carreira, Cargos, 

Funções e Remunerações dos Servidores do Poder Judiciário Estadual, solicitada pelo oficial de 

justiça, Leandro da Comarca de Ivoti. A Presidente perguntou aos Vereadores se todos 

concordavam em assinar a Moção, todos concordaram. Of. Gab. nº 182/2021 que encaminha para 

apreciação Projeto de Lei nº 40/2021. Of. Gab. nº 184/2021 em atendimento ao ofício 124/2021 

do Vereador Volnei, informar que já consta no cronograma de ações da Secretaria de 

Administração a realização de concurso público.  Of. Gab. nº 188/2021 que encaminha para 

apreciação os Projetos de Lei nº 41 e 42/2021. Requerimento de Moção de Apoio à Carta Aberta 

de Mães Lactantes do Estado do Rio Grande do Sul, solicitada pelo Vereador Ivanir com apoio 

dos demais Vereadores. 

PROPOSIÇÃO: VOLNEI solicita: Considerando a notícia de recuperação judicial da empresa 

West Coast, solicita que o Executivo informe sobre: - Andamento do incentivo de aluguel do 

prédio da empresa, localizado na Castro Alves; - Quem é o responsável pela fiscalização? - A 

empresa está cumprindo o que está no contrato? Ofício para o Departamento de Trânsito 

solicitando a colocação de placa de sinalização de PARE na esquina das Ruas Riachuelo x 

Herberto Graeff no Bairro Jardim Panorâmico, nos dois sentidos. MARLI solicita: 1 – Ofício 

para RGE solicitando a poda das palmeiras que estão encostando nos fios de alta tensão no 

Bairro Jardim do Alto, na Rua Jacob Dhein, 1015 no Bairro Jardim do Alto, código 309528954. 

2 – Ofício de agradecimento para Secretaria de Segurança do Estado que atendeu o pedido do 

Consepro e da Administração Municipal, e disponibilizou a ferramenta que alerta qualquer 

situação irregular, a qual passa por uma câmera de cercamento eletrônico, que ajuda a reduzir o 

furto e roubo de veículos, com 09 filtros sendo: alerta de furto/roubo, baixado, busca e 

apreensão, furtado/roubado, licenciamento vencido, operação, recuperado, restrição à circulação, 

veículo clonado,  trazendo mais segurança. 3 – Ofício ao Executivo solicitando que disponibilize 

cópia legível em arquivo digital das seguintes leis com respectivos anexos: Código de Obras, 

Parcelamento de Solo e Plano Diretor, para fins de consulta, pois a resolução disponibilizada no 

Mentor está ilegível.  4 - Ofício ao Executivo solicitando a relação de todos os imóveis urbanos e 

rurais, tombados, inventariados e arrolados. FABIANI solicita o conserto do calçamento da Rua 

Herberto Graef com a Colinas, o qual está completamente danificado. 
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GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 40/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa Restaurante e Lancheria 

Canto do Russo, com base na Lei Municipal nº 3314/2020, que institui Programa de Recuperação 

Econômica no Município de Ivoti.            

Projeto de Lei nº 41/2021 – Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência 

pública nº 02/2016, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a 

reorganização da respectiva área. 

Projeto de Lei nº 42/2021 – Altera a redação do anexo 1 da Lei Municipal nº 2923/2014, a fim 

de corrigir erro material, e dá  outras providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 34/2021 – Altera a redação do artigo 69 da Lei Municipal nº 2372/2008, que 

dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 35/2021 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3069/2016, que estabelece 

normas para a exploração de serviços de automóveis de aluguel – TÁXI – no Município de Ivoti 

e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 36/2021 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do 

Município, à Associação da Feira Colonial de Ivoti – AFECOI. O Vereador Volnei solicitou que 

o artigo 4º do projeto fosse retirado... A Presidente disse que deveria ser feita uma emenda 

retirando o artigo... Cleiton sugeriu que a comissão de justiça analise a questão. Satoshi disse que 

o Vereador Volnei precisa justificar e comprovar que essa medida não atende ao interesse 

coletivo, para daí fazer a emenda. Volnei disse que não tem nenhum orçamento referente a 

compra do contêiner... Satoshi disse que existe um contêiner. Volnei disse que esse, segundo foi 

informado, foi cedido para cervejaria adoma. Satoshi sugeriu que os Vereadores conversassem 

com os membros da AFECOI para ver quais são as intenções... Volnei  sugeriu que o presidente 

da AFECOI fosse convidado a vir à Casa Legislativa para explicar qual a finalidade do 

contêiner... 

Projeto de Lei nº 37/2021 – Autoriza a aquisição de imóvel pela Autarquia Água de Ivoti e dá 

outras providências. O Vereador Ivanir disse que esse prédio está em garantia, e falou da 

possibilidade da assessora jurídica emitir um parecer referente essa questão... 

Projeto de Lei nº 38/2021 – Obriga as empresas e as concessionárias que fornecem energia 

elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço por meio de rede aérea, a 

retirar de postes a fiação excedente e sem uso que tenham instalado e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 39/2021 – Institui o dia municipal do Doador Voluntário de Sangue, a ser 

comemorado, anualmente no dia 02 de setembro, data denominada como o “Dia do LÉO” e 

designa a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

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

área da educação. A Presidente perguntou a todos se concordavam em colocar esse projeto em 

votação. Os Vereadores concordaram. Volnei questionou se essa contratação não estaria 

infringindo a Lei 173, que determina que não podem ser criados cargos novos. A Presidente disse 

que não são cargos novos, que os cargos existem, caso contrário não poderia fazer as 

contratações... Volnei solicitou que informassem quem esses professores vão substituir... 

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

área da educação. Esse Projeto também devido a urgência, a Presidente perguntou se pode 

colocar na pauta de votação. 

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. A Presidente disse que foi 

informada que para a próxima semana virá a avaliação... 

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

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

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

área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

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

área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

todos os Vereadores. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou que ofício para a Autarquia da Água sugerindo 

que toda vez que acontecer algo com relação a falta de água, que publiquem no facebook para 

que as pessoas saibam o que está acontecendo, porque as pessoas pediam informações e não 

foram informadas... MARLI comentou sobre o pedido que fez para encaminhar um ofício de 

agradecimento para a Secretaria de Segurança do Estado, e também para que toda a comunidade 

saiba que o Consepro e a Administração Pública fizeram uma solicitação para que o Município 

fosse incluído no monitoramento para a questão dos carros roubados e tem 09 filtros ou alertas, 

furto/roubo, baixado, apreensão, licenciamento vencido, recuperado, clonado... Marli disse que o 

Município tem 27 câmeras de vídeo monitoramento para ajudar na segurança. Falou da 

campanha lançada pelo Consepro para arrecadar fundos para a segurança junto com a Autarquia 

da àgua, onde é feita a adesão através da conta de água, pode escolher qual valor vai contribuir, e 

esse valor vai para o Consepro... Marli atualizou os dados referente ao coronavírus, e disse que 

os casos estão diminuindo, disse que tem 02 na uti (Osório e Encantado), com 12 novos casos 

masculinos e 12 femininos, sendo um caso feminino com 64 anos (será que fez as duas doses?), 

sabendo que as vacinas não são 100% eficazes, teve 01 óbito de uma pessoa de 68 anos, e 25 

pessoas com alta e 14 pessoas esperando resultado. Marli manifestou sua tristeza com relação às 

pessoas que tem o vírus e circulam normalmente e ainda sem máscaras, falou que é falta de 

respeito com o próximo... 
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Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a  

novos casospróxima  Sessão no dia 28/06/2021. 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 


