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Aos cinco dias do mês de julho 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 1860 e colocou para apreciação a Ata de nº 1859 do dia 

28/06/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os presentes. 

CORRESPONDÊNCIA: Ofício Gab. Nº 194/2021 que encaminha para apreciação os projetos 

de lei nº 44 e 45/2021. 

PROPOSIÇÃO: VOLNEI solicita:1 - Troca de lâmpada de iluminação pública na Rua Santa 

Clara, 243 no Bairro Loteamento Dilly; 2 - PEDIDO DE INFORMAÇÃO PARA A 

SECRETARIA DA SAÚDE: Se as consultas estão sendo agendadas no balcão dos postos de 

saúde? Se sim, quais os critérios? 3 - Troca de lâmpada de iluminação pública na Rua Riachuelo, 

978 com a Rua E no Jardim Panorâmico. 4 - SEMEC: que informe o nome dos dois professores 

que serão substituídos através do Projeto de Lei nº 31/2021. BANCADA DOS 

REPUBLICANOS - PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 1 – Como são escolhidas as vias para 

receber recapeamento asfáltico? 2 – Quais os critérios utilizados? Técnicos ou políticos? 3 – São 

escolhidas vias mais movimentadas, vias de ligação, vias com prédios públicos como escolas de 

educação infantil, escolas de ensino fundamental, postos de saúde, etc.? MARLI solicita: 1 – 

Ofício para Autarquia solicitando o Conserto do vazamento de água na Rua Pelotas, 233 no 

Bairro Bom Pastor; 2 – Ofício para a Comissão de Avaliação e Estudo das etapas para 

implantação do Regime de Previdência Complementar do Município de Ivoti, solicitando que 

informem se os servidores públicos municipais foram informados dessa alteração. 3 – Ofício para 

a Direção da Associação Educacional Criança Feliz – AECF, parabenizando a mesma pela bela 

iniciativa em arrecadar alimentos para o Hospital São José e também parabenizar as professoras 

responsáveis pelo lindo projeto que envolveu as crianças da Associação. FABIANI solicita: 1 – 

Ofício ao Executivo para que estude a viabilidade de asfaltar a Rua Portugal no Bairro Bom 

Jardim e a Rua Jacob Saueressig no Bairro 7 de Setembro. MARLI solicitou um PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO ao Executivo referente Projeto de Lei nº 37/2021. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

TRIBUNA LIVRE – O Senhor Vasco Ribeiro, presidente do Consepro se inscreveu para prestar 

contas referente a parceria firmada com a Autarquia da Água de Ivoti, e disse que essa parceria 

foi firmada através da Lei Municipal nº 3251/2019 que visa arrecadar doações voluntárias da 

comunidade de Ivoti, que é feita mediante uma adesão, onde o contribuinte autoriza o valor 

mínimo de 2,00 até o valor que a pessoa quiser doar... No momento que o contribuinte não quiser 

mais fazer a doação, é só procurar o Consepro para retirar a adesão de sua conta... Nos dois anos 

de parceria, foi investido no vídeo monitoramento (manutenção, conservação e se possível novos  
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investimentos)... Em 2020 foram arrecadados 6.863,00 e 2021 até a presente data o valor de 

2.956,00, com 118 adesões... Disse que só em manutenção de fibra são gastos 15.500 por mês, 

sem contar a manutenção da empresa... Vasco disse que a comunidade quer segurança, quer 

investimento, mas não colabora... Disse que até hoje foram instaladas 47 câmeras de vídeo 

monitoramento e leitura de placa (cercamento eletrônico), a intenção é ampliar, mas é 

preocupante, poque a medida em que amplia, tem mais manutenção... Marli perguntou se todas 

as câmeras instaladas fazem a leitura das placas. Vasco disse que não. A Presidente agradeceu a 

presença do senhor Vasco e agradeceu pelo bom trabalho realizado e disse que estaria visitando 

algumas pessoas para apresentar o programa de adesão... Satoshi também agradeceu o trabalho 

realizado, apesar de não ter muitas pessoas contribuindo, acredita que conforme vai sendo 

investido, as pessoas vão aderir mais... 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda nº 008/2021 ao Projeto de Lei nº 39/2021 

Emenda nº 009/2021 ao Projeto de Lei nº 38/2021. 

Projeto de Lei nº 44/2021 – Institui o Regime de Previdência complementar no âmbito do 

Município de Ivoti, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo 

Regime de Previdência que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de 

benefícios de previdência complementar, e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 45/2021 – Revoga a Lei Municipal nº 2.705/2012, que Dispõe sobre a criação 

da agência reguladora do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Ivoti, e dá 

outras providências.  

Projeto de Lei nº 46/2021 – Regulamenta os documentos para comprovação de residência para 

fins de uso de serviços públicos municipais na cidade de Ivoti/RS. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 43/2021 – Fica denominada de “Praça Bom Jardim”, a praça pública 

localizada dentro do quarteirão formado pelas Ruas Arthur Strassburger, Marechal Rondon, 

Guilherme Dietrich e Monteiro Lobato, no Bairro Bom Jardim, na cidade de Ivoti/RS. 

3ª PAUTA DISCUSSÃO: 

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. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

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. As comissões 

apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

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  
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e dá outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado 

por unanimidade. 

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. As comissões apresentaram seus 

pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

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

outras providências. Esse projeto ficará aguardando em virtude do Pedido de Informação que foi 

feito ao Executivo. 

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. Em 

virtude da emenda apresentada, o mesmo entrará na pauta da próxima Sessão Ordinária. 

Emenda nº 008/2021 ao Projeto de Lei nº 39/2021. A emenda foi aprovada por todos os 

Vereadores. 

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. As comissões apresentaram seus 

pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON solicitou o envio de ofício para a secretaria de obras 

para que veja a possibilidade em trocar as tábuas da  pontesinha que fica na divisa dos Bairros 25 

de Julho e Bairro Brasília e que liga ao Bairro Bom Pastor (não sabe se é propriedade particular), 

pois está perigoso para as pessoas transitarem pelo local. O Vereador disse que os moradores se 

dispõe a fazer o conserto se a Prefeitura doar o material. Cleiton disse que não é nada pessoal, 

mas é totalmente contra o projeto 46 de autoria da Vereadora Marli, falou que já existem 

problemas em virtude de algumas pessoas malandras que não são do Município, e infelizmente o 

Executivo não consegue fiscalizar tudo (usufruindo da saúde e escolas). Cleiton citou o exemplo 

de uma pessoa qualquer que é de Novo Hamburgo e que coloca o endereço de algum parente de 

Ivoti. Cleiton disse que na semana passada comprou uma chapa para fazer um fogão campeiro no 

Bairro Canudos e lá tinha uma senhora que puxou assunto e disse que tem duas irmãs em Ivoti, 

então se essa pessoa colocar na conta de telefone o endereço das irmãs, poderá usufruir da saúde 

pública de Ivoti... Cleiton acha que o projeto é uma afronta contra quem realmente é de Ivoti... 

Sugeriu que fossem feitas alterações no projeto, deixando conta de água e permitir que o 

Executivo fiscalize, daí ficaria bom, caso contrário, é contra... Marli disse que quando o projeto 

entrar em discussão na próxima sessão, estará fazendo suas considerações, mas disse de antemão 

que as pessoas que usam da má fé, podem inclusive responder judicialmente. Marli disse que não 

concorda da forma como está atualmente, pois a pessoa vai até o setor para fazer o cartão do SUS 

e precisa apresentar documento de água ou luz, água se mora em condomínio já não tem, a luz, 

se está no nome de um, o parceiro passa por toda uma confusão... Marli citou o caso de uma 

criança recém nascida, de pais do Município de Ivoti e foi negado fazer o cartão do sus da  
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criança, perdendo prazo de vacinas, será que essa criança foi roubada? Sendo que o pai e a mãe 

tem cartão do sus em Ivoti, inclusive fazendo visita para ver se o nenê mora em Ivoti... Cleiton 

disse que compreendeu a colocação da Vereadora Marli, porém entende que para a mesma se 

justificar deveria ter pedido a palavra ao Vereador Pires, pois na semana passada pediu uma coisa 

aos colegas e hoje fez outra... VOLNEI comentou sobre a marcação de consultas no balcão, 

porque segundo o prefeito é uma coisa e ali é outra, então fez o pedido, para que seja adotado um 

critério... Volnei disse que segundo informações, o Prefeito quer que as meninas usem o celular 

privado delas pra entrar e marcar as consultas... Disse que na UBS central foi informado pelas 

atendentes do balcão que depende da pessoa é marcado... SATOSHI comentou sobre o Projeto 

Ivoti cem, onde na semana passada tinha a presença de lideranças na Câmara de Vereadores, e 

disse que ficou bastante contente com o grupo, e costuma dizer que quando existe planejamento 

ou quando existe alguma ideia do que se quer fazer, todo mundo consegue trabalhar unido e 

numa direção. Disse que na natureza, no mundo da selva, os tamanduás comem a formiga, o leão 

come o tamanduá e quando o leão estiver dormindo de barriga cheia, as formigas comem o leão e 

não se chega a lugar nenhum, se fica nesse caos que é o mundo selvagem... Satoshi falou que o 

papel de pensar em ideias boas e ver qual lado ir, é o papel das lideranças. Então algumas 

pessoas se juntaram e trouxeram algumas ideias do que pode ser feito, cria um projeto ... Falou 

que as pessoas que vieram falar sobre o projeto não tem vínculo político... Satoshi parabenizou o 

grupo e desejou que o mesmo cresça cada vez mais e que tenha mais engajamento. IVANIR 

comentou sobre a visita do diretor da autarquia, Adriano, explanando sobre o Projeto 23/2021 

que está tramitando e daqui a pouco precisa ser votado, e disse que a sua preocupação é com a 

questão dos valores, 30% e 50%, são valores significativos e tem que se pensar sobre esses 

valores, comentou sobre uma evolução gradativa de 10%, 20%, 30% até chegar aos 50%. Disse 

que 50% de aumento na taxa de consumo da água para cobrar instantaneamente é uma coisa que 

preocupa, pois um cidadão que paga 100 de água vai passar a pagar 150... Sugeriu que esse 

projeto fosse remodelado e adequado às necessidades... Satoshi pediu um aparte e disse que a 

autarquia tem que mostrar o serviço... Ivanir disse que todos tem consciência que tem que ser 

feito, é necessário, mas aprovando um aumento de 50% no consumo, o cidadão vai cobrar dos 

Vereadores e não estão na Casa para onerar mais ainda... MARLI disse que viu em frente ao 

Hospital São José, crianças de 04 anos da educação infantil vestidos de super heróis entregando 

alimentos para entidade e por isso solicitou encaminhar um reconhecimento para Associação 

Educacional Criança Feliz pelo lindo gesto de solidariedade. Falou também sobre o pedal de 

inverno que aconteceu no sábado com percurso de 30km com a participação de 600 ciclistas com 

a arrecadação de 1.162 quilos de alimentos para doação, parabenizou e agradeceu os 

organizadores Julia Balsemão e Daniel Bohn pela bela iniciativa. Marli perguntou se todos os 

Vereadores concordavam em encaminhar um ofício para RGE solicitando o deslocamento de um 

poste de luz que está dentro da via na estrada Picada 48 Alta, onde termina o asfalto foi feito o 

calçamento e ali tem um poste de luz. Todos os Vereadores concordaram em encaminhar o ofício 

que será encaminhado em nome de todos para ter mais força. Ivanir pediu um aparte e perguntou 

se os demais Vereadores concordavam em encaminhar no nome de todos um ofício para RGE 

sobre a ligação de baixa tensão, onde o cidadão está aguardando uma resposta da RGE, o qual o  
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Vereador já encaminhou anteriormente. A Presidente atualizou os dados do coronavírus, com 19 

novos casos , 08 masculinos e 11 femininos e 11 aguardando resultado e 06 altas. Marli 

comentou sobre a vacinação, que as pessoas estão aderindo, e disse que tem muitas pessoas 

preocupadas com a notícia que está circulando das vacinas vencidas, e foi perguntar ao secretário 

da saúde que informou que nenhum lote com vacina vencida veio para Ivoti... Nada mais 

havendo a declarar a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima 

no dia 12/07/2021. 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 


