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Aos doze 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 e declarou 

aberta a Sessão Ordinária de nº 1861 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1860 do 

dia 05/07/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. nº 200/2021 que encaminha para apreciação os projetos de 

lei nº 47 e 48/2021. Of. Gab. nº 201/2021 em resposta ao ofício nº 178/2021, informa que está 

sendo providenciado o projeto e a documentação para aderir ao Programa Pavimenta. Of. Gab. nº 

202/2021 em resposta ao ofício nº 155/2021, informa que a solicitação de parecer deve ser 

direcionada à assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. Of. Gab. nº 203/2021 em resposta ao 

ofício nº 166/2021, informa que os anexos constantes no sistema de consulta de legislação são 

exatamente os mesmos que foram encaminhados ao legislativo. Of. Gab. nº 204/2021 em 

resposta ao ofício nº 138/2021, informa que as demandas foram encaminhadas para análise e 

encaminha em anexo relação nominal dos servidores que participaram da capacitação prevista no 

contrato nº 49/2021. Of. Gab. nº 205/2021 em resposta ao ofício nº 82/2021, informa que o 

triturador de galhos teve problemas mecânicos, que já foram resolvidos e já está sendo utilizado 

normalmente. Of. Gab. nº 206/2021 em resposta ao ofício nº 160/2021, informa que a área 

industrial 48 Alta está em fase de implantação e que os servidores responsáveis pelas trocas de 

lâmpadas fazem a reposição por bairro. Of. Gab. nº 209/2021 em resposta ao ofício nº 159/2021, 

informa que o fiscal da prefeitura já tem realizado a fiscalização dos vendedores ambulantes aos 

finais de semana. Of. Gab. nº 207/2021 em resposta ao ofício nº 168/2021, informa que as 

contratações são para o laboratório de aprendizagem. Of. Gab. nº 208/2021 em resposta ao ofício 

nº 173/2021, informa que as demandas relacionadas á secretaria de obras foram encaminhadas 

para providências. Of. Autarquia nº 21/2021 em resposta ao pedido de informação referente ao 

projeto de lei nº 37/2021. 

PROPOSIÇÃO: VOLNEI solicita 1 – Ofício ao Executivo, solicitando que o presidente do 

CAMP, senhor Elton Geovane Spaniol, que é servidor público, ocupante do cargo de tesoureiro, 

venha até o Poder Legislativo para esclarecer dúvidas com relação ao Projeto de Lei nº 44/2021 

que “Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de Ivoti, fixa o 

limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo Regime de Previdência de que 

trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a Plano de Benefícios de Previdência 

Complementar, e dá outras providências. MARLI solicita: 1 – Ofício ao Executivo solicitando 

que o DPU providencie uma cópia do Projeto da Avenida Leonel Brizola, tanto físico como 

digital; 2 – Ofício para a Secretaria da Saúde, solicitando informações referente ao tempo de 

espera para as seguintes especialidades: Consulta com oncologista, cirurgia traumatológica,  



2 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.861 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 12 DE JULHO DE 2021  

 

cirurgia o0ncologica, redioterapia, quimioterapia, endoscopia, colonoscopia, ecografias em geral, 

tomografias e ressonâncias; 3 –  Ofício parabenizando a nova diretoria da Associação dos 

bombeiros de Ivoti, Presidente eleito para a gestão 2021-2023, senhor Willian Dilly e vice-

presidente Eder Exner; 4 – Ofício de agradecimento ao senhor Miguel Ody, que está deixando a 

presidência da Associação dos bombeiros de Ivoti; 5 – Ofício parabenizando o SPORT Club 

Ivoti pelo título de Campeão do Gauchão  Sulicampe Sub-20; 6 – Ofício ao Executivo para que 

informe se foi publicado novo Decreto com as adequações do Plano Sócio Educativo, e qual o 

número, para fins de resposta ao Ministério Público. FABIANI solicita ofício ao Executivo, 

solicitando melhorias no asfalto da Avenida Bom Jardim, a pedido dos moradores. 

ALEXANDRE solicita PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao Departamento de Trânsito, para que 

informe se foi realizado algum estudo de impacto para a colocação do redutor de velocidade 

(quebra-molas) nas proximidades do banco Sicredi, onde foram retirados os canteiros de flores, 

considerando que a faixa de segurança fica logo após o redutor, fazendo com que o condutor do 

veículo seja obrigado a reduzir duas vezes. O Vereador sugere que o quebra-molas seja 

deslocado mais para frente e que a faixa de pedestres seja por cima do mesmo, solicita ainda 

saber se o Conselho se reuniu para tratar do assunto, se sim, que encaminhe a cópia da ata. 

IVANIR solicita o conserto do calçamento da Rua da Serraria na localidade de Picada Feijão, o 

qual está bastante danificado. MARLISE solicita a troca de lâmpada de iluminação pública na 

Rua das Acácias, 227 no Bairro Jardim Panorâmico. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 47/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a 

área da educação. 

Projeto de Lei nº 48/2021 – Concede incentivo à empresa Shedon Santos Furniture Concept 

Eireli. 

Projeto de Lei nº 49/2021 – Determina o bloqueio de trecho de via pública, ao lado da Praça 

Bom Jardim, para integração familiar e sociedade aos sábados, domingos e feriados, com prática 

de lazer, esporte e cultura, e dá outras providências. 

2ª PAUTA DISCUSSÃO: 

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 providencias. 

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. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

PAUTA DE VOTAÇÃO: 

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

outras providências. 

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

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 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. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI disse que iria comentar sobre o quebra-molas, mas já foi 

solicitado nas proposições, e pediu que seu nome fosse colocado junto. O Vereador Cleiton 

também pediu para fazer parte, e os demais também se manifestaram para fazerem parte do 

pedido. Satoshi pediu um aparte e disse que consultou na Lei Federal sobre os quebra molas, e 

pode ser colocado em frente às escolas, hospitais, praças e declives acentuados, e disse que o 

local é ali onde foi colocado, porque mais para baixo não tem mais declive, e na subida ao lado é 

aclive e do outro lado quando desce do centro, também não é declive forte, parece que 

legalmente é ali o lugar...  Volnei comentou sobre o atendimento feito por um médico do Pronto 

Atendimento Mais Vida, e citou o caso de uma pessoa que é portadora de câncer e foi até o local 

com sintomas do covid com dor de cabeça e dores no corpo, e o mesmo apenas receitou 

paracetamol e dipirona, em virtude da demora do resultado do exame ( 7 dias), a paciente foi até 

a farmácia São João e fez o teste e deu positivo. A mesma retornou ao PA e não trocaram a 

receita. Volnei acha que em virtude desse tipo de tratamento que os médicos dão, muitas mortes 

poderiam ser evitadas... CLEITON solicitou um ofício ao meio ambiente solicitando que seja 

feita urgentemente a troca do horário do caminhão de lixo na Avenida Presidente Lucena, 

principalmente no centro e sugeriu que o mesmo passasse entre 6h e máximo 7h e não às 11:30, e 

disse que recebeu reclamações, porque é bem na hora do fervo, onde as pessoas vão com pressa 

para casa almoçar, pois algumas tem apenas 1h de intervalo... Ofício para a Bancada do PP, 

principalmente os deputados federais, para saber se são contra ou a favor do voto impresso, e 

disse que está acontecendo uma discussão referente o assunto, para verificar se as urnas 

eletrônicas são confiáveis... Citou o Japão, Estados Unidos onde o voto é impresso, falou que a 

Globo disse que isso seria um retrocesso de fazer o voto impresso... MARLI comunicou de uma 

reunião do Ivoti100 que acontecerá dia 15/07, inclusive colocou no grupo, para quem tiver 

interesse em participar é para confirmar, a mesma acontece às 19h no CDL, para organização do 

espaço em função da pandemia. Marli disse que ainda não recebeu os dados do coronavírus, pois 

toda a equipe da saúde e administração está envolvida na vacinação, e não conseguiram fechar  
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os dados, mas disse que conversou com a irmã do hospital que disse que tem 04 pessoas com 

covid no hospital, mas não sabia de qual Município. IVANIR pediu a palavra e disse que foi 

procurado pelo senhor Gilson da sorveteria, que perguntou se existe algum estudo que impeça o 

departamento de trânsito de tirar a mão única no final da rua (lateral do hospital) para dobrar para 

Feitoria Nova, e disse que foi informado que se trata de uma ERS e que não compete ao 

Conselho Municipal de Trânsito a resolver essa questão. O cidadão questionou a resposta, pois se 

não compete ao conselho de trânsito, como que existem canteiros ali, etc., e disse que essa 

alteração trouxe muitos prejuízos ao seu comércio, porque os turistas que vão para a serra, 

dobram no posto de gasolina e antes dobravam após o hospital, e pediu um parecer com relação 

ao assunto. Volnei disse que ali não se trata de mão única, e sim, não pode dobrar a esquerda lá 

embaixo. Marli falou que quando pediu um quebra-molas em frente ao Corpo de Bombeiros, foi 

informada que não poderia ser colocado ali, que é um órgão de tabalho e precisa, foi negado e na 

lomba pode ser colocado... Marli disse que vai conversar novamente com o Prefeito sobre a 

questão do quebra molas em frente aos bombeiros ( pois estão usando duas medidas diferentes). 

Marli comentou sobre uma reunião que participou de uma reunião em Campo Bom, onde 

presidentes de Câmaras participaram para falar sobre um hospital regional federal, já está sendo 

feita a mobilização, e disse que acredita que isso vai para frente, lembrou que há muitos anos 

participou de um encontro de prefeitos e vice-prefeitos para a instalação de um hospital regional, 

onde a prefeita de Sapiranga havia oferecido uma área de terras para a construção desse hospital, 

mas não deu em nada, mas agora, será hospital regional federal...Marli disse que leva fé nesse 

projeto, pois quem assumiu a frente desse projeto é o presidente da Câmara de Sapiranga que é 

enfermeiro, e ninguém melhor para se envolver e trabalhar encima disso. Marli solicitou que 

fosse encaminhado os cumprimentos aos senhores Alexandre Hofmeister Presidente da Câmara 

de Campo Bom e o Presidente da Câmara de Vereadores de Sapiranga, Leandro Batista da Costa, 

parabeniza-los por essa iniciativa... Marli disse que nessa reunião solicitaram que cada Município 

apresentasse dados do tempo de espera para exames, como radioterapia, quimioterapia, 

endoscopia e consultas para traumatologia... Tudo isso leva tempo de deslocamento e espera para 

consulta. Marli comentou que chegaram em torno de 400 vacinas para as pessoas com idade de 

38 anos que ainda não fizeram, pois faltaram vacinas. Nada mais havendo a declarar, a 

Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 

19/07/2021. 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 


