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Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 18 horas, 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 1873 e colocou para apreciação a Ata de nº 1872 do dia 04/10/2021, a qual foi 

aprovada por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: Of. SSAS nº 63/2021 solicitando espaço na Casa Legislativa para o dia 

18/10 às 18h para apresentação do relatório físico/financeiro da Secretaria Municipal da Saúde. Of. 

Gab. Nº 341/2021 em resposta ao ofício nº 281/2021, informar que não possui academia que ofereça 

aulas de natação em Ivoti, e referente a Rua Dois Irmãos, será pavimentada acima do campo 

municipal. Of. Gab. Nº 342/2021 em resposta ao ofício nº 268/2021 informar que a Rua D. Pedro II, 

cabe ao loteador a abertura da rua quando ela ainda não foi doada ao Município. Of. Gab. Nº 

343/2021 em resposta ao ofício nº 274/2021 informar que referente a desapropriação  áreas 

existentes no Núcleo de Casas Enxaimel, o Município sempre analisa as possibilidades. Of. Gab. Nº 

345/2021 encaminhando em anexo as certidões negativas ao PL 68/2021. Of. Gab. Nº 346/2021 que 

encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 75/2021. Of. Gab. Nº 347/2021 em resposta ao ofício 

nº 266/2021 encaminha em anexo esclarecimentos. Of. Gab. Nº 348/2021 que encaminha para 

apreciação o Projeto de Lei nº 76/2021.  Convite da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da 

Assembleia Legislativa do Estado do RS para reunião regional da Força-Tarefa de Combate aos 

Feminicídios do RS. E-mail da Casa Civil respondendo o ofício nº 265/2021.  

 falou que  

PROPOSIÇÕES:  

TRIBUNA LIVRE – Rodrigo Perez administrador do hospital São José e Valquíria, diretora do 

hospital fizeram uso da tribuna. Rodrigo disse que vieram para falar de uma emenda de custeio 

indicada pelo Senador Heinze para o Covid que vai entrar no Fundo Estadual de Saúde  e será 

direcionado ao hospital, mas a partir de junho essa emenda entra para o Fundo Municipal de 

Saúde e precisa ser aprovada uma Lei para repassar ao hospital. Entregou para a Presidente o 

ofício e o plano operativo e a ata do Conselho Municipal de Saúde para que todos os Vereadores 

possam ver. Rodrigo disse que na semana passada estiveram em Brasília representando o hospital e 

conversar com parlamentares, deputados e senadores, solicitando emendas de custeio ou aquisição 

de equipamentos. Pediu também apoio aos Vereadores nessa questão. Valquíria agradeceu o espaço 

concedido e se colocou a disposição se quiserem tirar duvidas referente às emendas... A Presidente 

abriu espaço para os Vereadores fazerem suas perguntas. Rodrigo disse que recebeu um ofício sobre 

a demanda dos atendimentos na emergência do hospital. Ivanir disse que no último domingo um 

munícipe o chamou por causa da demora no atendimento e em função disso solicitou o ofício para ter 

acesso a quantidade de atendimentos, e disse que verificou que tem um médico atendendo, antes 

tinha dois, e tinha treze pessoas em atendimento... Rodrigo disse que estaria encaminhando esses 
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dados. O Vereador Satoshi disse que administrar o hospital é um trabalho bem árduo, mas volta e  
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meia tem reclamações sobre atendimento... Satoshi perguntou quanto em emendas o hospital 

precisaria para colocar mais médicos e qual é o déficit atualmente. Rodrigo disse que o custo de um 

médico a mais na emergência é de 100 mil reais mês, aproximadamente. Rodrigo disse que estão 

trabalhando para manter as contas em dia, mas mesmo assim não conseguem diminuir o déficit, falou 

que o hospital é muito dependente das emendas de custeio... Satoshi disse que fez a pergunta porque 

se um Vereador consegue arrumar 100 ou 200 mil pode achar que é muito e não é... Satoshi falou 

que é importante deixar claro para a comunidade, para que a mesma seja mais grata... Marli 

perguntou quando que acontece maior numero de atendimentos, se é a noite quando os outros postos 

estão fechados ou em finais de semana. Valquiria disse que aumenta um pouco quando os Pronto 

Atendimentos estão fechados, mas disse, que não verificou os números por horário. Marli disse que 

seria importante fazer esse levantamento  porque se o aumento é nos horários que os PAs estão 

fechados, seria o caso de solicitar um aumento do valor aos Municípios que são atendidos, a fim de 

aumentar o recurso... Valquíria disse que a negociação com os Municípios também é árdua, disse 

que teve uma melhora quando teve muitos atendimentos do coronavírus, foi o período com dois 

médicos, que eram pagos com a verba a mais que recebiam dos quatro Municípios, porque aumentou 

muito o numero de atendimentos e a complexidade, e com uti na emergência, tinha um médico só 

para isso. Valquíria disse que a luta continua e ao seu ver acha que não é justificável ter dois 

médicos na emergência, se olhar a média dos atendimentos... Valquíria disse que sempre estão 

observando, e falou que agora está circulando um novo vírus da diarreia, onde teve um aumento... 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 75/2021 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito parte de imóveis de 

propriedade do Município à Autarquia Água de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 76/2021 – Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2374/2008, que 

institui o Regime Próprio de Previdência  

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 72/2021 – Dispõe sobre a proibição de ingresso de menores de idade em eventos 

com livre consumação de bebida alcoólica “OPEN BAR” no Município de Ivoti/RS e dá outras 

providências. 

Projeto de Lei nº 73/2021 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício financeiro 

de 2022. Esse projeto será colocado em consulta popular até o dia 25/10. 

Projeto de Lei nº 74/2021 – Autoriza a Autarquia Municipal Água de Ivoti a transferir valores ao 

município de Ivoti com a finalidade de compensar pagamento de precatório trabalhista. O Vereador 

Volnei disse que gostaria de saber o que aconteceu com essa empresa, se decretou falência ou se 

ajudou a arcar com esse custo.  

PAUTA – 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. Aguardando a 

retificação do Termo de Cooperação por parte do Executivo. 

Projeto de Lei nº 68/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa indústria de calçados e 
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acessórios Ivoti Eireli. A assessoria do Poder Executivo disse que iria retirar o projeto, pois o 

mesmo não acompanha a certidão negativa federal que é um requisito da Lei Municipal 2514 de  
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2010. 

Projeto de Lei nº 70/2021 – Ratifica protocolo de intenções com a finalidade de aderir ao 

consórcio público, denominado agência reguladora intermunicipal de saneamento (AGESAN-

RS). As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os 

Vereadores. 

VETO TOTAL do Executivo ao PL 55/2021 - Dispõe sobre a transparência pública no setor de 

encaminhamentos e dá outras providências. Marli passou a palavra para o Vereador Edio fazer 

suas colocações, uma vez que é o autor do projeto. O Vereador Edio pediu que fosse segurada a 

votação pois em conversa com o Prefeito, parece que irá vetar parcialmente, e também não 

conversou com os técnicos da Prefeitura para saber porque não é possível colocar no sistema... 

Disse que no Município de Dois Irmãos o projeto está funcionando e que estaria buscando 

informações lá para ter uma certeza... A Presidente perguntou se todos concordavam em adiar a 

votação do veto para a próxima semana, todos concordaram. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON falou sobre o projeto que foi aprovado para fechar a área 

de lazer da Bom Jardim, e falou sobre os caminhões que estacionam ao lado do JoYs Bar, para não 

ocupar o espaço e não conseguem fazer a volta por causa do fechamento. Cleiton disse que hoje 

aconteceu um transtorno, onde o dono do restaurante lhe ligou e pediu que a Câmara de Vereadores 

encontrasse uma solução, dizendo que a rua não foi feita para lazer, que as áreas de lazer deveriam 

ser ampliadas. Cleiton pediu o apoio dos demais Vereadores para ver o que pode ser feito, já que 

complicou para o comércio. MARLI se colocou de pé e mostrou a camiseta que estava usando, e 

disse que representou a Câmara de Vereadores na reunião para instalação da frente parlamentar para 

a instalação do hospital regional federal na Assembleia Legislativa. Marli disse que o deputado que é 

o presidente da comissão parlamentar que assumiu... Marli disse que anos atrás começou a discussão 

sobre a instalação do hospital regional nos anos de 2011, 2013, mas não vingou, mas agora é para 

ser um hospital regional federal. Disse que um hospital já ficou pronto em Palmeira das Missões. A 

intenção é que o hospital regional federal seja também uma escola, sendo que a universidade Feevale 

já demonstrou interesse em colaborar, pois seriam dois Ministérios para destinar recursos, educação 

e saúde. Marli disse que se fizeram presentes vários prefeitos da região... Marli pediu para quem não 

fez a vacina que se vacine, pois no domingo teve uma internação na uti e na segunda também. Falou 

que teve três casos novos, todos femininos e 20 testes em análise e 13 altas. Marli também leu uma 

mensagem parabenizando os professores pelo seu dia, 15/10/2021. Lembrou que na próxima semana 

acontecerá a sessão mirim e também a entrega do título de cidadão honorário logo após a sessão 

normal. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos 

para a próxima Sessão no dia 18/10/2021. 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. 
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