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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 1875, e colocou para apreciação a Ata de nº 1874 do dia 18/10/2021, que foi 

aprovada por todos os Vereadores.  

CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. Nº 352/2021 em resposta ao ofício nº 291/2021 encaminha 

informações em anexo. Of. Gab. Nº 353/2021 em resposta ao ofício nº 293/2021, informa que todas 

as ruas do Município são atendidas na questão do recolhimento do lixo orgânico e sêco e referente 

ao conserto da ponte na Rua Pedro Diehl é de responsabilidade dos proprietários da gleba.  

PROPOSIÇÕES: IVANIR solicita a troca de lâmpadas de iluminação pública na Rua Soledade, 

279 no Bairro Cidade Nova. MARLI solicita: 1 - Ofício parabenizando as atletas Bruna Müller 

na prova de 400m com barreiras e Daniela Schmitt no arremesso do martelo pela conquista das 

medalhas de bronze nos jogos universitários brasileiros realizados em Brasília entre os dias 10 a 

18 de outubro; 2 - Parabenizar todos os envolvidos na organização e lançamento do livro “Um 

olhar colorido sobre Ivoti, história, cultura e arte da Colônia Japonesa, em especial Andrea 

Schneck, Presidente da Associação Nipônica, Cristiane Spohr, Secretária da Educação de Ivoti, 

Hugo Luiz Sehnem e Cristiano de Brum. 3 - Ofício parabenizando a Senhora Pronila Krug pelo 

lançamento do seu livro Crônicas da Pronila, lançado no dia 17/10. VOLNEI solicita:  Ofício 

para o Conselho da Previdência – CAMP solicitando as seguintes informações referente ao 

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

institui o Regime Próprio de Previdência: 1 - Emitir posicionamento com relação a redução da 

alíquota patronal; 2 - Informar se considera preocupante o fato de haver diminuição e se não 

considera preocupante o fato de haver diminuição do valor da alíquota em questão, se em 

seguida (daqui a um, dois ou três anos) não se tornará necessário novo aumento da alíquota 

patronal ou mesmo do servidor, visto que deve haver um número significativo de exonerações de 

servidores pois na câmara de vereadores é constante o pedido de autorização de contratos 

emergenciais e, o concurso previsto está prevendo em grande número somente cadastro reserva. 

3 - Como ficará a sustentabilidade do RPPS (fundo de previdência); 4 - Na justificativa do PL, 

diz que solicitaram a Secretaria de Previdência parecer sobre a alteração da alíquota e, que a 

Secretaria foi favorável. Então, desejo cópia do parecer (eu não sei se não ocorreu de por 

telefone. Se ocorreu por escrito eles apresentam. Se ocorreu por telefone, fica suspeito). 5 - 

Como foi a rentabilidade do RPPS nas aplicações dos últimos 2 anos. Foi obtido ganhos/ perdas 

nos rendimentos, (informarem os números). MARLISE solicitou a troca de lâmpadas de 

iluminação pública na Rua Guilherme Holler. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 
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TRIBUNA LIVRE: Aluno Henrique Schmitt da Escola Nelda se inscreveu para falar em nome da 

comunidade de Nova Vila: Boa noite, estamos aqui hoje  para representar a Escola Nelda Julieta e 

a comunidade na qual  ela está inserida (Nova Vila), com o propósito de relatar alguns problemas 

que precisam ser resolvidos. Há alguns anos , ocorreu um acidente de carro que destruiu a parada 

de ônibus localizada em frente a escola. Tanto a comunidade quanto os alunos utilizam a parada 

de ônibus. Hoje em dia é complicado, pois em dias chuvosos não há onde ficar para esperar o 

transporte público que é utilizado  pelos estudantes que realizam atividades extracurriculares fora 

do ambiente escolar e pela comunidade que utiliza o transporte para ir ao trabalho ou lazer. Outro 

problema que queremos relatar são algumas goteiras em vários ambientes da escola que 

atrapalham o fluxo dentro da sala de aula e podem até mesmo causar um acidente. Também 

gostaríamos  de solicitar uma maneira para tornar o nosso trajeto até a escola mais seguro. O 

acesso a escola é perigoso e complicado , possui uma curva que afeta a visão dos motoristas que 

vem de ambos os lados e na rodovia, os carros andam em alta velocidade. Sabemos que é uma via 

estadual e que as autoridades municipais não possuem jurisdição sobre ela, mas poderiam solicitar 

e pensar em alguma maneira de melhorar o acesso, colocando quebra molas , redutor de 

velocidade, tartarugas. Por fim gostaríamos  de solicitar uma melhoria na sinalização para a 

escola, pois a mesma não é encontrada. Agradecemos Vossa compreensão e esforço para fazer jus 

às nossas expectativas. Marli disse que esteve em audiência com o diretor do DAER porque também 

se preocupa com a entrada para a escola, além de outros trechos. Mostrou uma foto que levou para 

mostrar para o diretor, o qual se apavotou e disse que mandaria o seu engenheiro duas semanas 

depois para verificar os locais e até agora nada aconteceu. Marli disse que vai entrar em contato 

novamente para ver sobre a previsão.  A Professora Carine Dörr acompanhou o aluno e também fez 

uso da palavra e reforçou o pedido dos alunos, que surgiu numa atividade que os alunos tem da 

cooperativa escolar, que é um momento onde os alunos se reúnem e debatem sobre várias coisas da 

escola, coisas que são boas, outras que sempre precisam ser reforçadas. Carine falou sobre o acesso 

para a escola, e que até hoje ainda não aconteceu nenhum acidente, mas é muito perigoso. Carine 

convidou os Vereadores para fazerem uma visita para a escola para ver que não tem como entrar 

direto na escola, é preciso ir para o acostamento, sendo que o horário de chegada na escola pela 

manhã é o horário de movimento intenso com os ônibus das firmas, disse que chegaram a contar um 

dia e passaram 12 ônibus naquele trajeto... Os Vereadores Satoshi e Edio também fizeram suas 

considerações sobre o assunto. 
PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 77/2021 – Altera a Lei Municipal nº 3342/2020, que disciplina a criação, 

propriedade, posse, guarda, maus tratos, uso e transporte de animais no Município de Ivoti. 

(Vereadora Fabiani). 

3ª PAUTA DISCUSSÃO: 

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. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 
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Projeto de Lei nº 54/2021 – Autoriza o Município de Ivoti a colaborar com a Associação para o  
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desenvolvimento turístico de Ivoti Adetur/Ivoti na consecução o projeto Ivoti 100. As comissões 

apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores. 

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. Esse projeto ficará para a próxima Sessão, pois o Vereador Ivanir solicitou vistas para 

adicionar uma emenda para incluir penalidade. As vistas foram aceitas por todos os Vereadores. 

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

de 2022. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os 

Vereadores. 

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 está aguardando a resposta referente seu ofício. As vistas foram aprovadas por todos os 

Vereadores. 

VETO ao Projeto de Lei nº 55/2021. O Vereador Édio autor do projeto fez suas considerações e 

disse que era a favor do veto. O Veto foi aceito por todos os Vereadores. 

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. Todos os Vereadores concordaram em 

colocar o projeto em votação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por todos os Vereadores. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON disse que o Departamento de trânsito deveria pensar em 

alguma alternativa para os veículos que saem na rua do Mercado Ivoti e que precisam entrar na 

Avenida Presidente Lucena, pois existe uma dificuldade para dobrar a esquerda e do outro lado tem 

também o estacionamento da farmácia São João, então os veículos que vem da Avenida Presidente 

Lucena em direção ao centro e querem dobrar para ir a farmácia dificultam mais ainda o fluxo dos 

veículos que esperam para dobrar a esquerda. Sugeriu que no local fosse reforçada a sinalização, 

talvez pintar no chão ou colocar placas solicitando que os veículos reduzam a velocidade.IVANIR 

disse que recebeu ligações de comerciantes no sábado referente a circulação de ambulantes, e parece 

que um dos comerciantes foi ameaçado por ambulante, e disse que o mesmo não acha justo ter que 

pagar imposto... Ivanir disse que se solidarizou, pois sabe a carga tributária do comerciante paga no 

final do mês e falou que também entende que essas pessoas também precisam trabalhar, mas entende 

que a equipe de fiscalização do Município deveria dar um suporte nessa questão e exigir o alvará de 

ambulante, para que pague seus tributos ao Município... A questão é que durante a pandemia a 

fiscalização aos comércios funcionava e com relação aos ambulantes não funciona... Ivanir sugeriu 

que a Lei seja cumprida, para que o ambulante exerça seu comércio de forma legal... Outra 

preocupação do Vereador é com relação a saúde na questão da demora pelo atendimento, em média 

três horas de espera no Pronto Atendimento, e se analisar que aconteceram 128 atendimentos das 9h 

às 17h30min para um médico, é impossível atender bem, leva em torno de cinco minutos a consulta... 

Ivanir disse que é uma questão que ele levantou no Ivoti 100, se o Município tem estrutura para 

atender as pessoas dessas novas construções que estão acontecendo na cidade, assim como em toda 

a estrutura, sendo viária, abastecimento de água, etc... MARLI disse que também recebeu denúncias 

referente aos ambulantes, só no Jardim Panorâmico num sábado, passaram oito ambulantes vendendo 
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coisas diferentes, e disse que fica uma pergunta no ar, se estão realmente vendendo ou se tem 

especulação para ver se tem alguém em casa... Marli disse que a Lei é para  
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todos. Marli também falou sobre os pedidos referente iluminação pública, e pediu que o Prefeito 

estude uma maneira de comprar lâmpadas, é questão de segurança...Marli atualizou os dados do 

coronavírus com 04 novos casos, todos masculinos, 15, 17, 24 e 61 anos, e 22 pessoas aguardando 

resultados. Marli falou que tinha vacinação no dia de hoje e acontece nas UBS todos os dias, tanto 

para primeira dose, segunda dose e reforço da terceira dose com intervalo de seis meses. A 

Presidente lembrou a todos que na próxima semana (véspera de feriado) não haverá reunião no dia 

01 e acontecerão duas sessões no dia 08/11. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a 

presente Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 08/11/2021. 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 


