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Aos treze 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 1869, e colocou para apreciação a ata de nº 1868 do dia 06/09/2021, a qual teve seu 

conteúdo aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: Ficha de inscrição para Tribuna Livre por Márcio Guth para se pronunciar 

no dia 04/10/2021. E-mail da senhora Margarida Finger questionando a dificuldade para a marcação 

de eco9grafia mamária.  Ofício Gab. Nº 273/2021 encaminhando para apreciação o Projeto de Lei nº 

67/2021. Ofício Gab. Nº 274/2021 encaminhando para apreciação o Projeto de Lei nº 68/2021. 

PROPOSIÇÃO: VOLNEI solicitou:1 – Abertura da Rua D. Pedro II (quadra entre a Rua João 

Enzweiler e Cristiano Mobus), se não for possível quer saber por quais motivos, uma vez que 

todos os moradores concordam  em pagar a pavimentação, e tem pessoas querendo construir e 

não podem por não ter a rua aberta; 2 – Ofício para o departamento de desporto solicitando a 

possibilidade de chavear os banheiros a noite nas praças públicas. MARLI solicita: 1 – Ofício 

parabenizando a atleta Naiuri Rigo que já fez parte da equipe Municipal de Atletismo de Ivoti e, 

atualmente, faz seus treinamentos no Instituto Ivoti, que conquistou o vice-campeonato brasileiro 

sub-23 na modalidade Heptatlon no domingo 05/09, onde completou a prova realizada em 

Bragança Paulista e conquistou a medalha de prata, garantindo inclusive a vaga para a seleção 

Brasileira que disputará o Sul-americano da categoria, na cidade de Guayaquil, nos dias 16 e 17 

de outubro. 2 – Ofício parabenizando o Cel QOEM Douglas da Rosa Soares pela nomeação para 

o cargo de Comandante do CRPO/VRS, solenidade que aconteceu no dia 09/09, onde a 

Vereadora se fez presente. MARLISE solicita: 1 – Limpeza da canaleta de ferro na calçada na 

Avenida Presidente Lucena em frente ao nº 3413, pois está entupida com folhas. ALEXANDRE 

solicita: 1 – Conserto de aparelhos de ginástica ao ar livre na praça do Chafariz e também o 

conserto de um balanço que está quebrado na mesma praça; 2 – Troca de lâmpadas de 

iluminação pública no Bairro Concórdia. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº67/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a 

área da educação. Referente esse projeto, a Presidente perguntou se todos concordavam em 

colocar o mesmo em votação no dia 27/09, já que na próxima segunda é feriado. Todos 

concordaram. 

Projeto de Lei nº 68/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa indústria de calçados e 

acessórios Ivoti Eireli 

https://www.facebook.com/institutoivoti/?__cft__%5b0%5d=AZXDQBzoKa0iV-8WArB44qoeTIwnBKg52KlHlwtGQVwr2-jrSemUirX4TgWUj0Wn_Y5hCsCCJ_3MpV-GpfsK4D9oHfywPC2nPqBQXb22hYSDCBR_PiS394a4Fwy8QQL9mhjI3s0IZZxPI7qTEn9Rdmz1&__tn__=kK-R
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2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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) 

3ª 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. A Presidente perguntou se todos concoradavam em colocar na pauta de votação. Todos 

concordaram. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

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. PROJETO EM CONSULTA PÚBLICA. 

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. A pedido do 

Executivo o projeto ficará aguardando. 

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. Devido a 

dúvidas com relação às parcelas, o projeto ficará aguardando. 

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

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

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. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 62/2021 – 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 63/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área 

de desenvolvimento. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI disse que leu a coluna da panela de pressão do Jornal O 

Diário na sexta feira, referente o parque que futuramente será criado no Núcleo de Casas Enxaimel e 

pediu que fosse encaminhado ofício ao Executivo se existe disponibilidade de recurso para 

desapropriar as áreas no local ou comprar, pois o Projeto Ivoti 100 fala tanto de um parque 

municipal... IVANIR solicitou ofício para Autarquia Água de Ivoti para que verifiquem a situação 

de esgoto a céu aberto logo depois da ponte no  Loteamento Carolina. MARLI convidou a todos 

para participar da reunião do Movimento Ivoti 100 no dia 16/09, às 18h  no Auditório do Instituto de  
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Educação Ivoti, onde a SG Urbanismo apresentará o relatório dos levantamentos já realizados. Marli 

também comentou sobre o Programa Assistir do Governo do Estado, que deve reduzir em mais de 

200 milhões os repasses para hospitais públicos da região metropolitana de Porto Alegre para que 

sejam repassados a hospitais menores. Marli disse que representou a Câmara de Vereadores na 

quinta feira passada na Expointer, com a participação de 11 Presidentes de Câmaras, também o 

deputado Gabriel Souza, Presidente da Assembleia Legislativa do RS, a Prefeita de Novo Hamburgo, 

Fátima Daudt, o Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, Prefeito de Esteio, Presidente do 

Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS, Gilson dos Santos, Presidente da Comissão de 

Saúde do Legislativo de Canoas. Nessa reunião, por unaminidade todos os presentes pediram que 

não seja retirado nenhum centavo dos hospitais públicos... Marli disse que não veio nenhum 

representante da saúde do Estado, sendo que o convite foi entregue pessoalmente. Marli disse que 

nem teve tempo de visitar os expositores de Ivoti no local... Marli passou os dados do coronavírus, 

com três novos casos, dois masculinos e um feminino. Lembrou da Semana Farroupilha que inicia 

hoje e desejou sucesso a todos os que festejam a data. Pediu a todos para entoar o Hino 

Riograndense. A Presidente antes da Sessão consultou todos os colegas Vereadores para fazer duas 

sessões ordinárias no dia 27/09, em virtude do feriado do dia 20/09. Nada mais havendo a declarar, a 

Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 27/09/2021. 

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 


