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Aos dezenove 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 1862 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1861 do 

dia 12/07/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: Of. SSAS nº 048/2021 informa que desde o ano de 2019 a farmácia 

básica municipal possui distribuição de senhas ao lado da porta de entrada e quanto ao toldo 

informa que após o meio dia o sol abrange toda a frente da farmácia impossibilitando que os 

pacientes sejam protegidos do sol e informa que a marquise no prédio da farmácia que protege o 

cidadão da chuva. Ofício nº 046/2021 em resposta ao oficio 193/2021, informa sobre as 

informações solicitadas que o tempo de espera para consulta com oncologista em conformidade 

com pactuação regional CIB255/2018 define os locais de acesso e atualmente possui três vagas 

por mês e atualmente tem 23 pacientes aguardando para início de tratamento oncológico; 

traumatologia tem 508 pacientes aguardando; endoscopia, tem 385 pacientes aguardando desde 

2017 e 146 pacientes aguardando colonoscopia; ecografias em geral 836, seis meses de fila; 

tomografia são 95 exames em fila de espera desde o início da pandemia e 250 pedidos qu7e 

aguardam desde 2019. Ofício Gab. Nº 210/2021 em resposta ao ofício 150/2021 do Vereador 

Edio, informar que o abrigo de ônibus em frente ao Mercado Missões já está sendo executada. 

Ofício Gab. Nº 213/2021 em atendimento ao ofício nº 175/2021 sobre asfaltar a Rua Riachuelo e 

a Regis Bitencourt será analisado pelo Executivo em 2022. Ofício nº 214/2021 em resposta ao 

ofício 154/2021 do Vereador Volnei informar que a administração municipal vem aprimorando 

seu contato com a comunidade por meio do canal whatsapp. Of. Gab.215/2021 que encaminha 

Mensagem Retificativa para análise e inclusão ao Projeto de Lei  48/2021. 

PROPOSIÇÃO: MARLI solicita PEDIDO DE INFORMAÇÃO para a Secretaria da Saúde e 

Assistência Social: 1 – Informe se o Departamento de Assistência social identificou se existe 

demanda de adolescentes de baixa renda que se evadem da escola pela falta de absorventes 

higiênicos durante o período menstrual; 2 – Se sim, informe se precisa de uma Lei para 

implementar a política pública referente a isso. ALEXANDRE solicita encaminhamento de 

ofício ao Executivo para que estude a possibilidade de instalar uma quadra de concreto ao lado 

EMEF Concórdia. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

área da educação. 
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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. A presidente informou a todos que esse 

projeto está em consulta popular no site da câmara. 

3ª PAUTA DISCUSSÃO: 

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

Municipal nº 2925/2014, que institui o Código de Obras do Município de Ivoti. Esse projeto sai 

da consulta popular e retorna para a pauta. 

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. Marli comunicou que na 

próxima semana às 18h vai vir um pessoal na Casa para esclarecer dúvidas com relação ao 

projeto. 

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. O Vereador Ivanir disse que 

tem algumas dúvidas com relação ao projeto e disse que acha o mesmo muito amplo com relação 

aos documentos que podem ser aceitos, e citou o inciso III, e acha que os documentos 

relacionados no mesmo, não são apropriados para comprovar endereço, e sugeriu que o projeto 

seja melhor discutido e talvez reformulado... Marli, autora do projeto, disse que pode ser 

apresentada emenda para a retirada de alguns itens, e disse que apresentou o projeto pensando 

nas pessoas de bem, porque estão sofrendo e citou caso de pessoas que saem do setor chorando e 

se sentindo humilhadas... Falou também que não está sendo observado o Decreto Municipal que 

cita os itens que podem ser aceitos como comprovação de residência, mas não estão sendo 

aceitos, inclusive a Lei Federal... Marli disse que no projeto também fala da idoneidade da pessoa 

e da aplicação das sanções jurídicas... Marli disse também que o projeto é para ajudar as pessoas 

de bem que não precisam passar pelo que estão passando... Marli disse que é inadmissível não 

aceitar comprovantes, disse que quando é comprovante de água e a pessoa mora em condomínio, 

não vai ter em seu nome, se é um casal, e está no nome de um, também já dá problema... O 

Vereador Edio disse que concorda com a colocação do Vereador Ivanir e falou da dificuldade das 

pessoas, mas juridicamente, pode-se fazer a declaração a próprio punho atrás do documento, se 

não estiver no nome da pessoa, isso seria suficiente para comprovar. Falou que precisa fazer 

alteração no projeto, pois tem muitas pessoas que se aproveitam da situação, cesta básica... Ivanir 

disse que sempre se pensa nas pessoas de bem, mas sabe-se dos oportunistas que vão usufruir das 

coisas e tirando o direito dos cidadãos da cidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 
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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. As 

comissões apresentaram deus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: IVANIR solicitou que fosse encaminhado ofício ao Executivo 

para que informe a quantidade de veículos emplacados em Ivoti e qual o valor do retorno (anual 

ou de cada veículo. Ivanir também comentou que neste dia, os Vereadores republicanos 

estiveram na Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios em conversa com o secretário 

Bussato sobre recursos (a pedido do prefeito) para recapeamento da Avenida Bom Jardim. Ivanir 

falou que retornarão amanhã juntamente com o prefeito para apresentar e encaminhar o projeto 

numa grande expectativa e esperança em ser atendidos e receber o recurso, e segundo o secretário 

comentou, existe hoje, disponível  em torno de 80 milhões para ser utilizado no Programa 

Pavimento RS, e vão tentar viabilizar isso, e disse que quem ganha com isso é a comunidade... 

Ivanir agradeceu ao Deputado Sergio Peres que esteve junto nessa reunião dando suporte... 

EDIO pediu a palavra para sugerir aos demais colegas Vereadores que fosse feito um orçamento 

para saber o custo de uma  contratação de um técnico para ajudar a avaliar o projeto do 

saneamento básico e disse que o projeto é algo que lhe preocupa... Marli sugeriu que fosse 

convidado o técnico que fez o plano de saneamento para Autarquia a fim de esclarecer as 

dúvidas... Edio disse que tem muitas dúvidas com relação ao projeto e acredita que os demais 

também devam ter dúvidas, e falou que o projeto é de suma importância para o Município e é 

necessário que seja feito. Marli colocou sua posição referente ao valor da taxa que estáno projeto, 

e disse que não tem como pagar por algo que não existe, só paga pelo serviço quem recebe, e 

falou que é totalmente contra, além de ser inconstitucional. VOLNEI pediu a palavra e disse que 

conversou com um rapaz morador do Bairro Bom Pastor que trabalha numa empresa que faz esse 

serviço Brasil a fora, parece que que está instalada em Novo Hamburgo e disse que tentaria 

conversar com o representante comercial da empresa, para ver se algum dia poderia vir à Casa 

Legislativa para apresentar como funciona. Volnei disse que viu alguns vídeos, onde depois de 

dois, três anos, os produtos químicos corroem tudo... Um custo altíssimo, não é só fazer... Volnei 

disse que o Município de Estância Velha está começando a implantar o mesmo sistema com essa 

empresa de Novo Hamburgo. Volnei disse que estará vendo essa questão, talvez de fornecerem 

algum material para que os Vereadores conheçam o trabalho da empresa. O Vereador Ivanir 

pediu para fazer uma colocação com relação a preocupação do Vereador Edio, e disse que 

também se preocupa, mas pelo que o Diretor da Autarquia comentou quando esteve na Câmara, 

se o projeto for aprovado, trinta dias depois vai haver a cobrança e também entende que essa 

cobrança não é legal, que não existe a troca de serviço, portanto a cobrança deixa de ser legal, e 

segundo as palavras dele, trinta a quarenta dias após a aprovação a taxa será cobrada... MARLI 

solicitou o envio de ofício ao Deputado Issur, pois na festa das flores de 2019, foi chamada a 

presidente da Liga no palco, onde foi entregue um documento referente a um carro para a 

entidade, podendo escolher ou um carro fabricado em 1999 ou 2002 e 2003, mas esse carro, até o 

momento não apareceu...E questiona o deputado de onde foi parar esse carro, porque na Liga não 

apareceu, e disse que está levantando o assunto pois é colaboradora da Liga e esteve no palco  
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nesse dia, quando a presidente foi chamada... Alexandre pediu a palavra para falar sobre o carro 

que conseguiu para a APAE, e disse que o mesmo estava em sua residência e se alguém quiser 

ver o veículo pode ir lá para ver... FABIANE pediu a palavra e disse que solicitou um carro para 

a Liga, e disse que faz duas semanas que foi para Assembleia onde solicitou o carro ao Deputado 

Issur, e a principio o mesmo virá. Marli disse que independente do pedido da Vereadora Fabiane, 

estará encaminhando a correspondência para que o Deputado responda o que aconteceu com esse 

carro que até o momento não apareceu, prometido em 2019, no palanque da festa das flores. 

MARLI também solicitou que fosse encaminhado ofício ao prefeito, perguntando se o 

Município já recebeu o valor de 1.768.620,38 valor proveniente da CEEE (devido aos 

Municípios referente repasse de ICM) e onde esse valor pode ser aplicado. Marli disse que 

participou de mais uma reunião no dia 15, onde presidentes das Câmaras estão se reunindo para 

reinvindicar um hospital regional federal, onde solicitaram que cada Município apresentasse as 

demandas da saúde, espera por consultas, etc., Marli disse que o secretário da saúde respondeu e 

dá para ter uma ideia de como está a fila de espera e citou a oncologia, três consultas por mês (no 

hospital regina) com 23 pacientes aguardando, isso dá uma média de espera de seis meses a 01 

ano, e a pessoa pode vir a falecer nesse período... Continuou dizendo que traumato tem 580 

pacientes aguardando (referência em Canoas)... Marli comentou que vai ser convidado o pessoal 

de um Município da região das missões conseguiu o hospital, para conversar e mostrar os 

caminhos para conseguir o hospital. O representante que foi escolhido pelos Vereadores, falou 

com os deputados e os mesmos acham melhor o Governo Federal pagar para os Municípios mais 

próximos para atender essa demanda... Mas a intenção é ir adiante para conseguir realmente esse 

hospital... Marli atualizou os dados do coronavírus, com 03 novos casos positivos, um de 27 

anos, 18 e 33 anos, 15 aguardando resultado e 05 altas. Marli disse que as pessoas estão 

questionando porque Ivoti está vacinando pessoas com 37 anos, sendo que em outros Municípios 

já estão vacinando com 30 anos, e disse que Ivoti já vacinou com a primeira dose e dose única, 

em torno de 50 a 53% e por isso que a idade é mais elevada, pois as pessoas realmente estão 

aderindo às vacinas no Município, o que não acontece em outras cidades... Marli lembrou a todos 

para não esquecerem que na próxima semana às 18h acontecerá uma reunião para esclarecer 

dúvidas com relação ao projeto da previdência complementar. Nada mais havendo a declarar, a 

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

26/07/2021. 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 


