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Aos seis dias do mês de setembro 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 1868, e convidou todos para entoar o Hino Nacional em homenagem a Semana da 

Pátria. A seguir colocou para apreciação a ata de nº 1867 do dia 23/08/2021, a qual teve seu 

conteúdo aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: Ofício Gab. nº 260/2021 em atendimento ao ofício nº 240/2021 referente 

informações sobre o projeto de lei nº 54/2021. Ofício Gab. Nº 262/2021 em atendimento ao ofício nº 

218/2021, encaminha em anexo as informações solicitadas. Ofício Gab. Nº 263/2021 em 

atendimento ao ofício nº 206/2021, informa que não existe demanda de adolescentes de baixa renda 

que se evadem da escola pela falta de absorventes higiênicos durante o período menstrual. Ofício 

Gab. Nº 265/2021 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 63/2021. Ofício Gab. Nº 

266/2021 em atendimento ao ofício nº 204/2021, informa que caso liberada, a conversão para a 

direita no referido local para acesso a ERS 865, a conversão se daria praticamente dentro de uma 

curva, podendo ocasionar acidentes graves. Ofício Gab. Nº 267/2021 em resposta ao ofício nº 

232/2021, informa que os documentos solicitados pelo setor de documentos para a confecção de 

cartão SUS ou RG encontram-se afixados no setor. Ofício Gab. Nº 268/2021 em resposta ao ofício 

nº233/2021, informa que o referido comitê está em fase de implementação e estará em 

funcionamento até o final do mês de setembro. Ofício Gab. Nº 271/2021 que encaminha para 

apreciação os projetos de lei nº 64 e 65/2021. 

PROPOSIÇÃO: MARLI solicita: 1 – Troca de lâmpadas de iluminação pública na Rua Mertins no 

Bairro Feitoria Nova; 2 – Ofício ao Deputado Federal Giovani Feltes, parabenizando-o pela Medalha 

do Mérito Farroupilha, entregue em solenidade no dia 31/08, onde a Vereadora se fez presente; 3 – 

Alargamento da Rua da Cascata, uma vez que é utilizada para estacionamento quando acontecem 

eventos de grande porte no Núcleo de Casas Enxaimel, pois é muito estreita e dificulta a passagem 

de mais de um veículo. IVANIR solicita: 1 – Troca de lâmpada na Rua Arthur Schefer em frente ao 

número 73 no Bairro Farroupilha. VOLNEI solicita: 1 – Ofício ao Executivo solicitando cópia da 

planilha de custos do contrato 155/2021 FABIANI solicita: 1 – A pedido de moradores do 

Loteamento Popular, uma parada de ônibus na Avenida Popular com a Rua Taquara. Marli solicitou 

uma Moção de Apoio aos aprovados no certame de forma a alcançar o preenchimento dos cargos em 

aberto no quadro organizacional . MARLISE solicitou a troca de lâmpada de iluminação pública na 

Rua Arthur Gernhardt, 1035. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 
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1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 63/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área 

de desenvolvimento. A Presidente perguntou se todos concordam em colocar esse projeto em 

votação na próxima Sessão, em virtude da necessidade. 

Projeto de Lei nº 64/2021 – Concede incentivo à empresa directiva apoio administrativo Ltda ME, 

em índices construtivos de imóvel para a expansão da empresa. 

Projeto de Lei nº 65/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa Rimer indústria e comércio de 

peças Ltda. 

Projeto de Lei nº 66/2021 – Institui no calendário oficial de eventos e comemorativos de Ivoti, a 

Semana Municipal do Corretor de imóveis. (Pires) 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 61/2021 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá 

outras providências. PROJETO EM CONSULTA PÚBLICA 

Projeto de Lei nº 62/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a área 

da educação.  

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 57/2021 – Prorroga os prazos dispostos nas Leis Municipais nº 3052/2016 e nº 

3277/2019, altera a redação da Lei Municipal nº 3052/2016, e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 58/2021 – Autoriza a aprovação de projeto construtivo e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 60/2021 – Dispõe sobre a proibição da aquisição, estocagem, comercialização, 

reciclagem, processamento e benefício de materiais sem comprovação de origem na forma específica 

no âmbito do Município de Ivoti. (Marli) 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Emenda nº 13/2021 ao PL 53/2021. A emenda foi aprovada por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 53/2021 – Cria o Programa de Captação de Recursos de Águas Pluviais através do 

Sistema de Cisternas no Município de Ivoti. O Projeto será colocado em consulta popular, por isso 

não entrará na pauta de votação. 

Projeto de Lei nº 54/2021 – Autoriza o Município de Ivoti a colaborar com a Associação para o 

desenvolvimento turístico de Ivoti Adetur/Ivoti na consecução o projeto Ivoti 100. O Vereador 

Volnei pediu vistas e solicitou que o Vereador Satoshi verifique com o Executivo as duvidas com 

relação ao mesmo. Satoshi disse que na verdade o projeto é somente para acompanhar e que a 

Prefeitura não vai se envolver muito e a princípio vai só acompanhar... Satoshi disse que não 

precisaria ser feito projeto, poderia designar alguém sem maiores formalidades...  

Projeto de Lei nº 55/2021 – Dispõe sobre a transparência pública no setor de encaminhamentos e dá 

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

unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI pediu que fosse encaminhado um ofício para a secretaria da 

fazenda para que informe qual método foi utilizado para avaliação do prédio de propriedade de Jauri 

Chartanovitch, o qual inicialmente havia sido avaliado em 670.000,00 (conforme PL 06/2021, 

retirado pelo Executivo) , tendo sido pago o valor de 800 reais para fazer a avaliação. O Vereador 

quer saber porque não foi cobrado ITBI sobre o valor total, apenas sobre 392 mil... Satoshi acredita 

que o ITBI foi cobrado somente sobre o terreno, pois o prédio está irregular... Ivanir disse que o ITBI  
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é pago sobre a transação (sobre o terreno e o prédio) mas tem que ver se na época esse prédio não 

estava averbado... IVANIR disse que foi questionado por moradores do Bairro Jardim do Alto, onde 

existe uma área verde localizada na Rua Josefina Helga Enzweiler esquina com a Rua Guaíba, e 

pedem que seja feita a limpeza da área, para que os moradores possam usufruir do espaço. 

CLEITON comentou sobre o projeto de lei que apresentou a Semana Municipal do Corretor de 

Imóveis, e disse que tinha vindo convite aos Vereadores e ao Prefeito para um café no dia 28/08 em 

homenagem ao corretor de imóveis, realizado no Beto imóveis. Cleiton disse que foi ao evento e 

estiveram presentes representantes do creci, o Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre 

(que é o presidente do creci). Cleiton disse que Roberto (proprietário do Beto Imóveis) foi nomeado 

delegado do creci no Estado do RS... E durante as conversações no dia, foi sugerido a Semana do 

Corretor de Imóveis... CLEITON solicitou que fosse encaminhado um ofício ao Roberto 

parabenizando-o pela nomeaçãocomo Delegado do Creci. Sugeriu que fosse encaminhado ofício a 

todos os corretores de imóveis, parabenizando pelo dia. MARLI disse que estava impossibilitada de 

estar presente e quando não pode ir, sempre apela ao vice para representa-la e se ele não pode, outro 

Vereador. MARLI disse que quando acontecem as reuniões dos presidentes de câmaras, são 

apresentados projetos de lei, inclusive um desses projetos foi apresentado pela Vereadora que trata 

do armazenamento de material sem comprovação. E falou de um projeto que é o de oferecer 

absorventes para adolescentes de baixa renda, e por isso foi solicitado para a secretaria da saúde essa 

informação, e como no município não tem esse problema, não é necessário encaminhar o projeto. 

Marli parabenizou o deputado federal Giovani Feltes que foi agraciado com a Medalha Mérito 

Farroupilha na semana passada, projeto de indicação do deputado Gabriel Souza e foi aprovado por 

unanimidade. Marli disse que recebeu convite para participar da solenidade e representar a Câmara. 

Marli lembrou que no ano passado o deputado Giovani deu uma emenda de 250 mil reais para o 

hospital São José e em anos anteriores concedeu o valor de 500 mil para calçamento de ruas no 

Município. Marli disse que ficou bem feliz com a homenagem ao deputado, que também já foi 

secretário da fazenda do Estado no Governo do Sartori... Marli atualizou os dados do coronavírus, 

dizendo que teve somente 01 (um) caso positivo, masculino, 17 (dezessete) altas e 08 (oito) em 

análise. Marli leu uma mensagem referente a Independência do Brasil. A Presidente registrou a 

presença do ex Vereador Marcio. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente 

Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 13/09/2021. 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 


