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Aos oito dias do mês de novembro 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. A Presidente 

declarou aberta a Sessão de nº 1876 e antes de dar continuidade aos trabalhos, solicitou que o 

Vereador Suplente do PT, Jair André Vier em substituição ao Vereador Edio Inacio Vogel durante as 

sessões do mês de novembro de 2021 fizesse o juramento de posse. O Vereador prestou o juramento 

e foi dada sequência a Sessão. Verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a 

presença dos vereadores consoante a seguinte relação: ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON 

BIRK, FABIABI HEYLMANN, IVANIR GILMAR MEES, JAIR ANDRÉ VIER, MARLISE 

MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. Prosseguindo foi 

colocado para apreciação a Ata de nº 1875 do dia 25/10/2021, que foi aprovada por todos os 

Vereadores.  

CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. Nº 356/2021 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 

78/2021. Of. Gab. Nº 358/2021 em resposta ao ofício nº 299/2021 do Vereador Edio, encaminha a 

tabela com as informações solicitadas. Of. Gab. Nº 362/2021 que encaminha para apreciação Projeto 

de Lei nº 79 e 80/2021. Of. Gab. Nº 364/2021 que encaminha laudo de avaliação dos imóveis 

referidos no Projeto de Lei nº 80/2021. Moção de Repudio de iniciativa do Vereador Jair à 

privatização dos correios. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: MARLI solicita conforme segue: 1 – Que a Secretaria de Obras providencie 

uma carga de areia para a Praça localizada ao lado da Prefeitura, pois tem um buraco onde fica o 

escorregador.2 – Ofício parabenizando o Sr. Belmiro Meine coordenador e mediador da série 

Ivoti 70+, onde teve a honra de participar do lançamento no dia 06/11 no Auditório Instituto 

Ivoti. 3 – Ofício parabenizando o Diretor Geral do IEI, Sr. Everton Augustin e a Coordenadora 

da Ascarte, Sra. Monia Kothe pelo belíssimo Concerto de Inauguração do espaço Solar da 

Música, onde a Vereadora se fez presente no dia 05/11. 4 – Ofício de agradecimento especial ao 

Coronel Carlos Daniel Schutz Coelho ex comandante do CRPO Vale dos Sinos e ao Tenente 

Erlon Cesar de Paulo, ex comandante da Brigada Militar de Ivoti, pelo esforço e empenho em 

conseguir uma viatura semi blindada através do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da 

Segurança Pública (Piseg/RS). E também agradecer às empresas que colaboraram, pois para ser 

contemplado, o município contou com o apoio de empresas, que reverteram 5% do ICMS 

arrecadado e, deste percentual, contribuíram com uma contrapartida de 10%. FABIANI solicita 

conforme segue: 1 – Ofício ao Executivo para que estude a possibilidade de asfaltar a Rua 

Cristiano Mobus a pedido dos moradores. MARLISE solicita conforme segue: 1 – Troca de 

lâmpada de iluminação pública na Rua Camaquã, 21 no Bairro Bom Pastor; 2 – Troca de 

lâmpada de iluminação pública na Rua Estados Unidos, 147. 

TRIBUNA LIVRE: Irene e Marliese representantes da APAE de Ivoti, se inscreveram para falar 

sobre a APAE. MARLIESE disse que a Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015, Lei Brasileira de 

Inclusão da pessoa com deficiência, que tem por objetivo assegurar e promover condições de  
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e igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. 

Seguindo esta diretriz, a APAE de Ivoti tem como meta principal apoiar esses sujeitos em 

especial aqueles com deficiência intelectual e/ou múltipla e seu processo de desenvolvimento 

nos diferentes ciclos da vida, de modo a favorecer processos inclusivos, seja na escolarização, no 

lazer, na cultura, no trabalho e como consequência apropriação de vivências cidadãs. Para isso a 

APAE a partir constrói seu programa a partir de diálogos inter-setoriais com secretários 

municipais, CRAS, CAPS, Conselho de Direitos, e tem uma participação ativa nestes conselhos. 

Coloca-se de forma como entidade de referencia na prestação de um conjunto significativo de 

serviços complementares e suplementares à rede constituída no Município sede, Ivoti, assim 

como nos parceiros, Presidente Lucena e São José do Hortêncio. A APAE Ivoti conta atualmente 

com 20 profissionais, 04 estagiários e 01 voluntario no seu quadro de pessoal. São 102 

beneficiários e em média mil atendimentos mensais. Além de 08 voluntárias do brechó que tem 

por objetivo contribuir para qualificar, dinaminizar e aperfeiçoar as condições de trabalho do 

cotidiano da APAE, além de cultivar uma alternativa de consumo sustentável, beneficiando 

diretamente toda a comunidade. A instituição oferece atendimentos nas áreas de assistência 

social: musicoterapia, pedagogia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional; Na área da 

educação tem o espaço do aprender criativo que oferece apoio pedagógico, atividades aquáticas, 

artes, educação física, marcenaria, musicoterapia, teatro entre outras ofertas de acordo com as 

demandas dos beneficiários. Atendimentos na área da saúde: estimulação precoce, fisioterapia, 

fonoaudiologia, hidroterapia, musicoterapia, psicologia e terapia ocupacional. Também 

consultoria e assessoria e formação continuada, encontros, palestras e seminários, inclusão no 

mundo do trabalho, através de projetos de capacitação proficcional e/ou acompanhamento no 

mercado formal de trabalho. Projetos financiados pelo Fundo da Criança, os quais são oriundos 

da destinação do Imposto de Renda tanto de pessoas jurídicas, quanto físicas. Sendo no ano de 

2021 a pet terapia que ocorreu até julho e o projeto acompanhamento familiar. IRENE disse que 

no ano de 1979 a APAE iniciou as atividades em um prédio alugado. O terreno onde a 

instituição está hoje foi escolhido pela Sra. Marisa Moller e seu esposo, Ricardo Moller. Marisa 

foi a primeira professora da APAE. Em 1995 foi inaugurado o prédio nº 1 onde fica a parte 

administrativa, terreno doado pela Prefeitura. A construção se deu com recursos de empresas, 

pessoas da comunidade e do Projeto do Fundo Nacional da Educação. Neste prédio funciona a 

secretaria, sala de espera, equipe gestora, atendimento de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia 

e estimulação precoce. O prédio da marcenaria fica no meio, foi construído em 1998 com 

recursos do Fundo Nacional da Educação e doações de colaboradores... O prédio nº 3 e 4, fica a 

piscina, onde ocorrem as atividades aquáticas, musicoterapia, planejamento, teatro, artes, terapia 

ocupacional, informática e biblioteca... A construção desse espaço aconteceu em 2007 com 

recursos obtidos junto ao escritório consular do Japão em Curitiba. Falou também dos projetos 

de fundo social do banco sicredi, criança e esperança e fórum, as salas foram revitalizadas. Disse 

que em 2012, a Casa da Amizade (esposas dos rotarianos) conseguiu através do projeto das 

caminhadas, conseguiram construir o refeitório da APAE. Já em 2013 com recursos do Fundo  
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Estadual da Criança e do Adolescente foi equipada a cozinha experimental que fica no prédio 1 

e ainda nesse mesmo prédio tem a sala de convivência social. Em 2015 foi remodelado o pátio 

interno, que foi transformado num belo espaço de convivência que é a Praça Alzira Mueller. 

Além da revitalização no entorno da marcenaria nesse mesmo ano, através do projeto restaurar 

do trilegal. Em 2016, a APAE foi contemplada com a criança esperança, possibilitando a 

instalação do elevador proporcionando melhor acessibilidade. Através dos recursos do criança 

esperança foi construído também o brechó solidário. Ainda em 2016, com a parceria de 

empresas, pedido de doações e pessoas da comunidade, promoções e outros recursos, foi 

construído o salão social, onde no último dia 21/10 foi realizada a cerimônia de aniversário da 

APAE, este salão tem uma marca especial do Sr. Luis Carlos Heck, que executou o projeto e 

acompanhou cuidadosamente todas as etapas... Em outubro de 2021, este salão recebeu o nome 

de Luis Carlos Heck como forma de homenagem. Com o apoio do Fundo Social do Sicredi em 

2017 foi contemplado o Projeto Crescer que equipou a sala de estimulação precoce. O Projeto 

Sustentar financiado pela Fundação do Banco do Brasil em 2017, construiu nos fundos da 

APAE, uma sala de aula e a estufa para a produção de mudas. A APAE é uma entidade 

beneficente e os prédios são construídos através de projetos, doações, e empresas que apoiam a 

causa. IRENE disse que a APAE é feita de um mosaico de projetos, sendo que a equipe diretiva 

está sempre buscando recursos de todas as formas. As custas com pessoal e manutenção do local 

são custeados com convênios municipais, e sem estes não teria como atuar. Irene agradeceu a 

Prefeitura Municipal e as parceiras, Presidente Lucena e São José do Hortêncio. Irene lembrou 

que está chegando a época para encaminhar o Termo de Fomento para aprovação junto à 

Câmara de Vereadores. Falou que o Governo Federal repassa uma verba para assistência social 

do Município, o recurso se destina à atendimentos de média complexidade e recursos ocasionais, 

assim como recursos do trilegal e Fundo da Criança e do Adolescente e NF Gaúcha... Irene falou 

que tem pessoas que questionam sobre a APAE receber recursos e continuar fazendo promoções, 

e acham que teria dinheiro sobrando? Irene disse que cada recurso que entra tem uma finalidade, 

os recursos livres sem destinação são usados em obras, taxas diversas, manutenção pesada e 

complementação de custos não previstos, esses recursos são oriundos das promoções e eventos 

da instituição, chá de gostosuras, coxa e sobre coxa, rifas, pedágios, vendas do brechó, tudo isso 

só é possível com a colaboração de voluntários... IRENE terminou externando sua gratidão e da 

APAE à Prefeitura de Ivoti pela manutenção dos convênios e agradecer aos Vereadores por 

sempre aprovarem os convênios. MARLIESE tomou a palavra e agradeceu aos profissionais, 

pois sem eles esse trabalho não aconteceria, assim como as famílias que acreditam nesses 

profissionais... Entre outras palavras disse que sabe das dificuldades de cada família, e por isso a 

importância de conhecer o trabalho... Marliese falou da importância da APAE na vida de quyem 

precisa, e nunca se sabe se não vai precisar utilizar algum dia, podemos não ser deficientes mas 

podemos nos tornar, sofrer algum acidente, bater a cabeça, sofrer traumatismo craniano e 

precisar... A instituição está aí para dar voz e vez a cada uma dessas pessoas... Muitas pessoas se 

dedicaram ao longo da história à APAE, e agradeceu às muitas mãos que deixaram a sua marca. 

Marliese leu um texto para finalizar: Poder contar nete momento um pouco da nossa história é 

uma maneira de manter viva a memória e o legado deixado pelos que nos sucederam e  
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assumimos o compromisso de continuar lutando pela defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência, e dando continuidade a essa história. Queridos Vereadores vocês são parte dessa 

história, convidamos para que nos visitem e acompanhem o nosso trabalho pessoalmente, nas 

redes sociais. Afinal, a APAE uma história, muitas vidas apaixonadas! Marliese entregou uma 

lembrancinha a todos os Vereadores. Irene também falou sobre o projeto Ivoti100 do qual 

participa, que está na fase de encaminhamento de projetos das pessoas que participaram das 

oficinas no final de setembro, tem mais de sessenta projetos na consultoria, a meta é chegar a 

cem projetos...Falou da importância em participar e disse que as próximas acontecem nos dias 

02 e 03/12 das 18h às 22h. Satoshi parabenizou o trabalho realizado pela APAE, e disse que é 

um dos motivos que transforma Ivoti num lugar bom de se morar. Marli agradeceu a presença 

das representantes e disse que tem muito orgulho desse trabalho e que já teve a oportunidade de 

participar bem de perto como Diretora e como vice-diretora da entidade e sabe do trabalho que é 

muito necessário.  

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda nº 16/2021 ao PL 72/2021. Os Vereadores aceitaram a emenda. 

Projeto de Lei nº 78/2021 – Altera a redação da Lei Municipal nº 3.391 de 16 de junho de 2021, 

e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 79/2021 – Autoriza a aquisição de imóvel e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 80/2021 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel de 

propriedade de LMF Participações Ltda e dá outras providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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.  

 PAUTA VOTAÇÃO: 

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. Em virtude da apresentação da emenda, o projeto entrará na pauta de votação da 

próxima sessão. 

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. As comissões 

apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

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

institui o Regime Próprio de Previdência. O Vereador Volnei solicitou vistas pois está 

aguardando a resposta ao seu pedido de informações. Todos os Vereadores concordaram com o 

pedido de vistas. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: SATOSHI disse que o pessoal do Beirro Palmares estão pedindo uma 

praça, e sugeriu que o Executivo estude a possibilidade em colocar uma praça no espaço onde fica o 

depósito de saibro e brita e colocar o depósito em outro espaço. CLEITON solicitou que sejam 

colocados brinquedos novos na praça do centro. Comentou novamente sobre sua fala na sessão 

anterior referente o fechamento da rua perto da Praça Bom Jardim, e disse que dois moradores lhe 

ligaram as 22h30min informando que a Rua ainda estava fechada e o horário de fechamento é até as  
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20h, e pediu que o Executivo verifique essa situação. Ivanir pediu um aparte ao Vereador Cleiton e 

disse que na época em que esse projeto foi aprovado, questionou quem seria o responsável por 

colocar e retirar os cavaletes, e foi informado que seria a secretaria de obras. JAIR parabenizou os 

colegas Vereadores pelo trabalho que estão fazendo e incentivou as pessoas a assistirem as sessões 

da câmara pelo youtube para se inteirarem dos assuntos que são tratados. JAIR solicitou um redutor 

de velocidade na Rua Olavo Bilac, 26 a pedido dos moradores, que encontram muita dificuldade para 

sair da via, curva bem perigosa. O Vereador também comentou sobre os veículos que saem da Rua 

ao lado do Mercado Ivoti (Pedro Àlvares Cabral) , e deveria ser proibida a conversão de veículos 

para a esquerda, aqueles veículos que precisam dobrar à esquerda, dobram à direita e vão até a rótula 

e fazem o retorno. VOLNEI solicitou envio de ofício ao diretor do trânsito na Avenida Capivara, 

próximo a Socaltur, sentido Bairro/Centro, estudar a possibilidade de fazer duas pistas, sendo uma 

para dobrar a esquerda e uma para dobrar a direita, pois nos horários de pico, a fila dos veículos vão 

até o restaurante do A. Buhler. Marli falou referente a colocação do Vereador Cleiton, disse que a 

comunidade do local se organizou e cada mês tem um responsável, mas parece que nesse dia o 

responsável esqueceu de retirar o cavalete, mas na verdade o compromisso é da administração... A 

Presidente disse que representou a Câmara no lançamento do primeiro livro de uma coleção de 10 

livros, solenidade que aconteceu no Instituto de Educação, onde se fez presente. Falou que esse 

projeto foi coordenado pelo Senhor Belmiro Meine que aborda a vida de 10 pessoas com mais de 70 

anos, no caso, são 10 livros. O primeiro livro que foi lançado é o da Pronila Krug. A Presidente 

também falou sobre a inauguração, Loja Comercial Bourscheid e desejou sucesso à mesma e 

agradeceu o convite. A Presidente também representou a Câmara de Vereadores na sexta feira a 

noite na inauguração do espaço da música no Instituto de Educação, teve a apresentação da 

Orquestra Camerata e a presença do Cônsul da Alemanha. O Vereador Satoshi pediu a palavra e 

disse que segundo consta no Regimento Interno da Casa, a saída do Vereador Édio deveria ter sido 

votada em Plenário, para depois então receber o Jair. E sugeriu à presidente que fosse feito esse 

processo... Marli disse que nunca foi feito assim, e perguntou aos demais Vereadores se 

concordavam com a saída do Vereador Edio, todos concordaram. Marli disse que também quer 

enviar ofício ao tenente Prado e ao policial Delmar que também deram andamento para que fosse 

possível receber a viatura semi blindada, e foram e visitaram as empresas. Marli também disse que 

em janeiro o Município receberá mais uma viatura. Marli atualizou os dados do coronavírus com três 

casos positivos, feminino de 33 anos, masculino de 31 anos e masculino de 35 anos, teve 05 altas e 

31 pessoas aguardando resultados. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente 

Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dentro de 10 (dez) minutos. 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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